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 ?ייט רעטשרע

 רעפיט ןוא רעטיירב -- עיצַאזינַאגרָא יד .1

 "יירבעגסיוא ךיז גנוגעװַאב עשידנוב יד טָאה 1904 ןוא 1903 ןרָאי יד ןיא

 רעירפ ךָאנ זיא יז ואוו ,ןטנגעג עיינ טּפַאכרַאפ טָאה יז ,טפיטרַאפ ןוא טרעט

 ןייק רעירפ טָאה יז עכלעוו ףיוא ,ןטכיש ךיז וצ ןגיוצעגוצ ןוא ןעוועג טשינ

 ןעוועג ןיוש זיא דנוב רעד ואוו ,ןענָאיַאר יד ןופ סעּפַאמ יד .טַאהעג טשינ העּפשה

 קיטנעק ןעװעג סָאד זיא טרפב .רעטכידעג ןרָאװעג ןענייז ,קיטעט רעירפ

 עשיאייטרַאּפ-ךעלרעניא בילוצ ואוו ,(עניַארקוא) דנַאלסור ןופ לייט-םורד ןיא

 לָאצ ַא ןופ םַאנסיוא ןטימ ,דנוב ןופ רעגנעהנָא יד רעירפ ןבָאה ןעגנואיצַאב

 רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רענײמעגלַא רעד ןופ טלייטעגסיוא טשינ ךיז ,רעטרע

 .ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקַאמעד-לָאיצַאס רעדנעלסור

 ,טקריװַאב ןוא טריזינַאגרָא ןעמ טָאה רעטעברַא ןטכיש עיינ זיולב טשינ

 רעד ןופ ןעייר יד ןיא ץנעגילעטניא רעד ןופ לָאצ יד טרעמעג ךיוא ךיז טָאה'ס

 ,עסַאמ רעמירָא רעסיורג רעד ןופ ןלייט עשּפיה .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי

 וצ ךעלטנייפ ןגױצַאב ךיז רעדָא טסואוועג טשינ דנוב ןופ רעירפ ןבָאה סָאװ

 יז יו םעד ךָאנ ןקילב עכעלטניירפ טימ ןקוק ןביוהעגנָא טציא ןבָאה ,םינ

 בירקמ ךיז טייקטיירג רעייז ,ןטסידנוב יד ןופ שפנ-תריסמ יד ןעזעג ןבָאה

 .ןדיי יד ןופ דובכ ןוא ןבעל סָאד ןציש םייב ןייז

 -ןסַאמ ןשידיי ןופ שינעטכידעג רעד ןיא טזָאלעגּפָארַא רעפיט ךיז טָאה'מ

 םענעגייא םעד טכַאמעג רערָאלק ךיז ןיילַא ןעמ טָאה קיטייצכיילג .ןבעל

 ןופ טײקוװיטקַא רעקיטסייג רעוויטקעלָאק רעד ןיא .טפיטרַאפ םיא ןוא קנַאדעג

 םוכס רעד טעברַאעגסיוא ןרָאװעג זיא טפַאשרעדילגטימ ןוא רעוט ,רעריפ יד

 ָאד ךיז טָאה'ס .םזידנוב ןופ הטיש יד ןרָאװעג זיא סָאװ ,םיללכ ןוא ןּפיצנירּפ

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו ,םינינע עשידיי-ןייר ןגעוו זיולב טשינ טלדנַאהעג

 םינינע יד ןעמונרַאפ ןבָאה טײקמַאזקרעמפיוא ןוא טרָא סיורג ַא רָאג .עגַארפ

 קיטילָאּפ ,ןּפיצנירּפ עריא -- גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רענײמעגלַא רעד ןופ

 -ַארד טימ ןדָאלעגנָא ןעוועג ךיוא ןענייז רָאי ייווצ עקיזָאד יד .קיטקַאט ןוא

 -עג רעכיוה רעקידרדסכ ַא טימ ןוא ןשינעעשעג עשיגַארט ןוא עשיטַאמ

 ,טײקטנַאּפש
*ִ 
 לא לא

 ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצָאס ןופ סערגנָאק ןט6 םוצ טכירַאב ןייז ןיא
 -עג דנוב רעד טָאה ,םַאדרעטסמַא ןיא 1904 טסוגיױא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ
 ןעמ ןעוו ,רעפיצ עטנַאזָאּפמיא ןַא .רעדילגטימ טנזיוט 20 טָאה רע זַא ,ןדלָאמ
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 רעטנוא עיצַאזינַאגרָא עלַאגעלמוא ןַא ןעוועג זיא דנוב רעד זַא ,טכַא ןיא טמענ
 -רַאּפ עשיטילָאּפ עסיורג ןָא דנַאל ַא ןיא םישזער ןשיטָאּפסעד-שיאיײצילָאּפ ַא
 ןעוועג ללכב ןענייז ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ ןכלעוו ןיא ,קלָאפ ַא ןופ ןוא ןעייט

 -ךעלרעסיוא -- ןעגנורעטש ןוא ןעגנומיוצרַאפ ךס ַא .גנוניישרעד עיינ ַא
 -רָא יד רעבָא ,ןייז רבוג טזומעג ןעמ טָאה -- עשידיייךעלרעניא ןוא עשהכולמ
 ןופ תומא 'ד יד ןיא ןסילשנייא טזָאלעג טשינ ךיז ןבָאה ןטסידנוב עטריזינַאג
 ןעגנוגנערטשנָא עטרינילּפיצסיד ערעייז .עיצַאזינַאגרָא רעשידרערעטנוא רעייז
 ןופ ןריפסיורַא טייקיטעט יד ןזיװַאב ןבָאה םזַאיזוטנע רערענָאיצולָאװער ןוא
 ,ענערַא-סקלָאפ רעטיירב רעד ףיוא ןקריווסיוא יז ןזָאל ןוא דרערעטנוא

 ןוא טייקיטעט סדנוב ןופ רעטרע עטסקיטכיוװ יד ןענייז 1904 רעמוז !
 ,קָאטסילַאיב ,ענליוו ,שזדָאל ,עשרַאװ ןופ ןענָאיַאר ןוא טעטש יד ןעוועג גנוקריוו
 -ָאטישז ,וועיק ,סעדָא ,וועליהָאמ ,קסבעטיוו ,קסנימ ,קסניווד ,ענוװָאק ,ענדָארג
 ,שזעװעינָאּפ ,ריזָאמ ,ווָאסירָאב ,קסיורבָאב ,קסניּפ ,עגיר ,וועשטידרעב ,רימ
 -וס ,קצָאלּפ ,ץעלדעש ,עצישזעיר ,קסיװָאקלָאװ ,רימָאקליװ ,לעװַאש ,לעמָאה

 ,ןישזעינ ,וועקרעצָאלעיב ,עשרָא ,ווָאלקש ,ווָאקירטעיּפ ,לָאּפמַאירַאמ + ,קלַאװ

 טייקיטעט רעשידנוב ןופ ןטקנוּפ עקיטכיוו ןעוועג ןענייז םעד ץוחַא .ענווָאר
 ץלענָאיסעּפָארּפ עלַארטנעצ ייווצ יד טקריוװעג ןבָאה סע ואוו ,ןענָאיַאר יד ןיא
 ,לעווענ -- רעטשרעב (1 :דנוב ןיא ןסָאלשעגנָא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןענייארַאפ
 -שיוו ,ווָאלעבשזרעװ .ָאווָאװַאלסידַאלװ ,עירַאװלַאק ,יקשיװָאקליװ ,עקװַאלסערק
 ,ןָאגרָאמס -- רעברַאג (2 .ערעדנַא ןוא ןישינק ,עניטסערט ,שטירזעמ ,ץעיניט
 .(: ערעדנַא ןוא ץיוװָאלשיש ,עװָאדולבַאז ,יקנירק ,ענעמשָא

 עקידנגלָאפ יד ןבעג ןלעװ טייקיטעט רעוויסנעטניא רעד ןופ ףירגַאב ַא
 טייוו טיול ןענייז 1904 ילוי זיב 1902 ינוי ןופ --- טייצ רָאי ַא ךשמב : ןרעפיצ
  ןרָאװעג טנכייצרַאפ המישר רעלופ ןייק טשינ

 74 טקילײטַאב ךיז ןבָאה ייז ןופ 418 ןיא .ןעגנולמַאזרַאפ עשיטילָאּפ 9

 ,ןשטנעמ טנזיוט

 ןעוועג ןענייז ייז ןופ 231 ןיא .סעיצַאטסעפינַאמ ןוא סעיצַארטסנָאמעד 5
 ,עטקילײטַאב טנזיוט 20 רעביא

 .יַאמ ןט1 ןופ גָאט ןיא ןעוועג 25 ןענייז ייז ןופ ,ןקיירטש עשיטילָאּפ 1
 .רעטעברַא טנזיוט 22 רעביא טקיירטשעג ןבָאה 21 ןיא

 ןענייז עטסערג יד .12 ןעוועג ןענייז רעמ ןוא טנזיוט וצ ןעגנולמַאזרַאפ
 ןעוועג ןענייז רעמ ןוא טנזיוט וצ סעיצַארטסנָאמעד .טנזיוט 4 וצ -- 2 :ןעוועג
 .ןענייז רעמ ןוא טנזיוט וצ ןקיירטש .(5,000 43,000 ;2,000 ;1,500 ;1,000) 5
 | ,טנזיוט 4 ןעוועג זיא רעפיצ עטסכעה יד .9 ןעוועג

 -מַאזרַאפ- עיצַאזינַאגרָא עכעלרעניא רועיש ַא ןָא ןעוועג ןענייז םעד ץוחַא
 -סעפינַאמ ייר ַא .םינינע-ךַאפ ןגעוו .ןעגנולמַאזרַאפ ךיוא יוװ ,דנוב ןופ ןעגנול
 -ַאעט עשיטָאטש יד ןיא ןעמוקעגרָאפ םימעט עטמיטשַאב בילוצ ןענייז סעיצַאט
 ,ןלהוש ןיא ןוא ןרעט

 -סױרַא ןבָאה ןטעטימָאק עקיטרָא ייר ַא ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ רעד
 -טסבלעז ןוא ןעמָארגָאּפ יד ןגעוו זיולב ,ןפורפיוא לָאצ ערעסערג ַא טזָאלעג

 וס



 טנזיוט 98 בורק ןופ לָאצ ַא ןיא ייז ןופ 16 ,סעיצַאמַאלקָארּפ 23 סיױרַא ןענייז ץוש

 ןוא 30 ,10 ןופ לָאצ ַא ןיא .ק.צ ןופ ןעוועג ןענייז ןפורפיוא יד .,ןרַאלּפמעזקע

 ,ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 5

 טזָאלעגסױרַא םישדח 2 ךשמב רנוב ןופ .ק.צ רעד טָאה 1904 רעמוז

 ,טסעפינַאמ ןגעוו ,םידסח סרסיק םעד ,עיצַאזיליבָאמ רעד ןגעוו : ןפורפיוא 5

 טנזיוט 48 וצ ףורפיוא רעדעי .ןדיי רַאפ הבדנ עשירַאצ יד ,תונברק עיינ 55 יד

 ,שיסור ןיא טנזיוט 17 וצ ןוא שידיי ןיא ןרַאלּפמעזקע

 ןיא ןעוװעג ןענייז ייז .טרינָאיצקנופ ןבָאה ןעיירעקורד עמייהעג עכעלטע

 "ורד עלַארטנעצ יד) ןטעטימָאק עקיטרָא עקינייא ןופ רעדָא .ק.צ ןופ תושר

 ןייק זיא 1904 רעמוז זיב 1898 רעמוז ןופ ,(עשרַאװ ןיא ןעוועג זיא יירעק

 .ןרָאװעג טקעדעגפיוא טשינ ןעיירעקורד עשידרערעטנוא עשידנוב יד ןופ ענייא

 ןיא טָאה'מ טניז רָאי 6 רעביא ךָאנ ,1904 רעבמעטּפעס ןט11 םעד טשרע

 -רַאפ ײצילָאּפ יד טָאה ,דנוב ןופ יירעקורד עלַארטנעצ יד טּפַאכעג קסיורבָאב
 רעסיורג רעד ץוחַא .לעמָאה ןיא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ יירעקורד יד ןעמונ

 ךיוא ןעמ טָאה ,שיסור ןוא שידיי ןיא טקורדעג טָאה'מ סָאװ ,ןפורפיוא לָאצ

 -- ןענַאגרָא-לַארטנעצ עשידיי ייווצ יד טקורדעג ןעיירעקורד עמייהעג יד ןיא
 1904 ילוי זיב 1903 ינוי ןופ ךשמב .דנוב רעד ןוא עמיטש רעטײברַא יד

 -ײַרַא יד ןרעמונ 5 :טקורדעג ןעיירעקורד עמייהעג עשידנוב יד ןיא ןעמ טָאה
 ,(.זקע טנזיוט 18) דנוב רעד -- ןרעמונ 2 ,(ןרַאלּפמעזקע 12,500) עמיטש רעט
 7 ןוא עשידיי 23) ןרושָארב 10 ,רעטײברַא רעװועשרַאוװ רעד 13 רעמונ םעד
 686 ןיא ייז ןופ 241) ןפורפיוא 205 ,(.זקע טנזיוט 14 ןיא ייז ןופ 5 ,עשיסור
 ,ךעלטייז עכעלטע ןופ ךעלגנוטייצ עניילק) ךעלטעלב-גולפ 21 ,(זקע טנזיוט

 ,(.זקע טנזיוט 44 רעביא ןיא ייז ןופ 24 ;עגַארּפ רעטערקנָאק ַא טעמדיוועג
 -תריסמ ,ימ ערעיוהעגמוא טרעדָאפעג טָאה סָאװ ,טעברַא ןַא ןעוועג זיא'ס

 ערעדנַא םוש ןייק רעכלעוו טימ ,גנוכיירגרעד ַא --- גנורַאפרעד ,דלודעג ,שפנ
 עשידנוב יד .ןכיילגרַאפ טנעקעג טשינ ךיז טָאה ײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער
 ןענַאגרָא-עסערּפ יד טימ ןרָאװעג טצנַאגרעד ךָאנ זיא רוטַארעטיל עלַאגעלמוא

 לייט ַא טָאה'מ ןוא דנַאלסיוא ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענייז סָאװ ,ןרושָארב ןוא
 :ןעוועג ןענייז ייז ,דנַאלסור ןייק ץענערג רעד רעביא טלגומשעגניײרַא ייז ןופ

 (שיליױוּפ) ודנוב סָאלג ,(שיסור) ַאדנוב קינטסעיװ ,רעטײברַא רעשידיא רעד
 ,(ךָאװ ןיא לָאמ 2 רעדָא ךעלטנכעוו ןענישרעד ,שיסור) ַאיטסעיווזיא ַאינדעילסַאּפ
 ןיא 17 :32 דנַאלסױא ןיא סױרַא רָאי ןטנָאמרעד ןופ ךשמב ןענייז ןרושָארב
 -עג ןעמ טָאה ייז ןופ לייט ןסיורג ַא .שיליוּפ ןיא 5 ןוא שיסור ןיא 10 ,שידיי
 | ,(= דנַאלסור ןייק ץענערג רעד רעביא טצרַאװש

 -וטס ,ךעלטעטש-ץענערג יד ןופ םירבח ןבָאה רוטַארעטיל יד טלגומשעג

 ןשיװצ טריפעג סע ןבָאה ייז) םייהַא דנַאלסיוא ןופ ןרָאפעג ןענייז סָאװ ןטנעד
 עטלָאצַאב רעדָא (ןענַאדָאמעשט עטכַאמעג לעיצעּפס ןיא ךעלטנעוו עטלּפָאט

 לַאפכרוד ןייא ,ןלַאפכרוד ןעוועג ךיוא ייברעד ןענייז'ס .ןטסידנַאבָארטנָאק
 ,בוג רעקלַאװאוס ,לָאּפמַאירַאמ לטעטש ןיא :ןענעכייצרַאפ ָאד רימ ןלעוו
 לירּפַא ,עיזיוער ַא תעב ןעמ טָאה ,לגומש ַא ןעגנַאגעג זיא'ס ןענַאװ ךרוד
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 טריטסערַא טָאה'מ .רוטַארעטיל דוּפ 2 ןופ טרָאּפסנַארט ַא ןענופעג ,2

 טָאה תבש .ןוז ןקירָאי-40 ןייז ןוא ןקז ןקירָאי-70 ַא --- סעלָאגעלַאב עשידיי 2

 ןצרַאװשרַאפ סָאװ ,"םיעשר, יד ןגעק השרד ַא להוש ןיא ןטלַאהעג בר רעד

 ײרטעג ןייז וצ ןפורעג ןוא גנוריגער רעד ןופ ןגיוא יד ןיא םינּפ סָאד ןדיי

 ,השרד ַאזַא ןופ טמירקעג ךיז ןבָאה ןדיי עמורפ וליפא .,דנַאל ןופ ןצעזעג יד

 -- ףורפיוא ןַא טײרּפשרַאפ תוליפת-יתב עלַא ןיא ןעמ טָאה םורַא ךָאװ ַא ןיא

 ןרָאװעג טרעדלישעג זיא ףורפיוא ןיא .בר םעד רעטעברַא יד ןופ רעפטנע ןַא

 -ַאב זיא בר רעלָאּפמַאירַאמ רעד .שדוק-ילכ יד ןופ לָאר ענייש-טשינ יד

 "יט ןשיסור ןופ םיתרשמ עטסניימעג יד ןופ רענייא, סלַא ןרָאװעג טנכייצ

 ,(* "ןַאר
 ןקיטרַאנדישרַאפ ַא ןופ סעבַאגסיױא ןענישרעד ןענייז טעטש לָאצ ַא ןיא

 -ור ַא ןעניישרעד ןביוהעגנָא 1902 ןיא טָאה ,לשמל ,לעמָאה ןיא .רעטקַארַאכ
 ,(דנַאלסור ןופ תועידי) יאיסָאר זיא יטסעיוו --- : ןעמָאנ ןטימ טפירשטייצ עשיס

 זיא ,ןרַאילּפמעזקע טנזיױט טימ ןביױהעגנָא .ןכָאװ 2 עדעי ןענישרעד זיא יז

 עשיטסילַאיצַאס יד טָאה ןועליהָאמ ןיא .טנזיוט 2 זיב ןגיטשעג שזַאריט ריא

 -עזובָארּפ --- ןלַאנרושז עטריפַארגָאטקעה ןבעגעגסױרַא עיצַאזינַאגרָא-רעליש

 יד זַא ,ןבירשעג ןעוועג זיא טַאלב-רעש ןפיוא ןוא -- טעיוסזַאר ןוא עינעד

 .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעקיטרָא רעד רַאפ טייג ףיוקרַאפ ןופ הסנכה

 1904 רָאי ןיא טָאה גנוגעווַאב יד סָאװ ,ןענַאגרָא עטסקיטכיוו ייווצ יד

 קינטסעיוו ןוא (דנַאל ןיא טקורדעג) דנוב רעד -- ןעוועג ןענייז ,ןעמוקַאבוצ

 -ער-טוג ַא ןעוועג זיא שידיי ןיא דנוב רעד .(דנַאלסיױא ןיא טקורדעג) ,ַאדנוב

 רַאונַאי ןופ .גנוטײרּפשרַאפ רעסיורג ַא טימ ,ןַאגרָא רערעלוּפָאּפ רעטריגַאד

 .ןרעמונ 11 ןענישרעד ןענייז 1905 ףוס זיב 4

 סױרַא 1904 ןיא ןענייז'ס ןכלעוו ןופ ,שיסור ןיא ,ַאדנוב קינטסעיוװ רעד

 טפירשטייצ עטסנרע ןַא ןעוועג זיא (רעמונ-לּפָאט ַא -- רעטשרע רעד) ןרעמונ 5

 -קַאט ןוא עשיטַאמַארגָארּפ יד ןרעלקוצפיוא עבַאגפיוא יד טַאהעג טָאה ןוא

 טימ ץנעגילעטניא עשידיי יד ןענעקַאב וצ ךיוא יו ,דנוב ןופ סעיציזָאּפ עשיט

 רעמונ ןטשרע ןיא .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד

 ,ןעגנואיצַאב עלַאיצָאס עקיטרַאנגײא יד; :םעד ןגעװ עיצקַאדער יד טגָאז

 יד ןופ גנוריניבמָאק עלעיצעּפס יד ;עיצַאנ רעשידיי רעד ןיא ןשרעה סָאװ

 עכעלטפַאשלעזעג יד ;ןטייז עלַא ןופ יז ןדניב סָאװ ,ןעגנוגנידַאב עשידירוי

 ןיא ןָא ךיז ןקרעמ סָאװ ,תוטיש עשיאעדיא ןוא סעיצקַארפ עשיטילָאּפ ,סעּפורג

 ןגַארפ עיינ ייר עצנַאג ַא קעװַא טלעטש ץלַא סָאד -- ןבעל ןלערוטלוק ריא

 םעד ףיוא ןבעג וצ קנַאדעג ןשיטַארקָאמעדילַאיצַאס םעד קרַאטש טפור ןוא

 -פָא גנַאל ןיוש זיא סָאװ ,ץנעגילעטניא עוויסערגָארּפ עשידיי יד .רעפטנע ןַא

 טימ טנַאקַאב טשינ זיא ,עסַאמ-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןבעל ןופ ןסירעג

 -ָאװער ריא ןופ גנוקריוו עטקעריד יד ךיז ףיוא טשינ טליפ ןוא ךַארּפש ריא

 ןופ טייוו ןוא דמערפ טייהרעמ רערעיוהעגמוא ריא ןיא טביילב ,ףמַאק ןרענָאיצול

 ןוא ריא ןשיווצ .ןגַארפ לקיצ ןקיטרַאנגייא ןוא ןטריצילּפמָאק ןקיזָאד םעד

 ףרַאד םוהת םעד רעביא ןוא םוהת רעפיט ַא זיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד

 ו2



 "ווָאסָאק ,וו טָאה 2 ןוא 271 ןרעמונ יד ןיא ."קירב ַא ןרעוו ןפרָאװעגרעבירַא
 .עיצַאלימיסַא ןוא טעטילַאנָאיצַאנ ןעגנולדנַאהּפָא ענייז טכעלטנפערַאפ יקס

 -לַאיצַאס יד ןעגנולדנַאהּפָא סמעדעמ ןעוועג ןענייז 5 ןוא 4 ןרעמונ יד ןיא
 ןעוועג ןענייז טפירשטייצ רעד ןיא .עגַארפ עלַאנַאיצַאנ יד ןוא עיטַארקַאמעד
 -עדילַאיצָאס רעד ןופ ןטכירַאב ,ארקסיא רעד טימ ןעלקיטױַא עשימעלָאּפ

 -מיא רעשיסור רעד ןיא רעקלעפ ערעדנוזַאב יד ייב גנוגעווַאב רעשיטַארקָאמ
 -ַאיצָאס ןופ גנולקיװטנַא ,.ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ טירטסיױרַא סדנוב ןגעוו ,עירעּפ
 -ַאנרעטניא ןפיוא דנוב ןופ לייטנָא ,ץושטסבלעז ,ןדיי ייב קנַאדעג ןשיטסיל

 עשיטסילַאיצָאס יד ,םַאדרעטסמַא ןיא סערגנָאק ןשיטסילַאיצָאס ןלַאנָאיצ

 ,םינינע ערעדנַא ייר ַא ןוא גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא ןעגנומערטש
 יד ןיא ןבָאה ןרושָארב ןוא ןפורפיוא ,עסערּפ עשידנוב עלַאגעלמוא יד

 עקיטכיוו טרירַאב ןבָאה ייז .םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג ךעלטעטש ןוא טעטש
 יז ,טכַארטעג טשינ טלָאמעד-זיב ןבָאה ןדיי עכלעוו ןגעוו ,ןעמעלבָארּפ-סנבעל
 ךיז טָאה'מ סָאװ ,ןשינעעשעג ןגעוו טלייצרעד ןוא ןטקַאפ טגנערבעג ןבָאה
 טָאה רוזנעצ-סגנוריגער יד לייוו ,ןסיוורעד טנעקעג טשינ ןלַאװק ערעדנַא ןופ
 גנוטייצ ַא זיא 1902 זיב .ןזָאלעגכרוד טשינ עסערּפ רעלַאגעל רעד ןיא ייז

 טָאברַאפ םעד בילוצ רעדנואוו ַא ןעועג ללכב ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא

 ןוא טסייג רערענָאיצולָאװער רעד -- רקיע רעד ןוא .ןעגנוטייצ עשידיי ףיוא
 ןוא ענעגָאלשרעד יד ןופ ליפ ייב .תועידי ןוא ןעלקיטרַא יד ןופ גנַאג-ןעקנַאדעג
 ןוא רעצ ַא ןטלַאהַאב ךיז המשנ ןוא ץרַאה ןיא ףיט ךָאד טָאה ןדיי ענעקָארשעצ
 ַא ןלַאפעגנײרַא זיא ייז וצ ןעוו ,טכַאוװעגפיוא ןבָאה סָאװ ,טסעטָארּפ ַא טלמערדעג
 עטריזינַאגרָא ןוא עקיניזטסואווַאב יד .גנוטייצ רעדָא ףורפיוא רעשידנוב
 -ָאקע ןיא ןעמונעג לײטנָא ןיוש ןבָאה סָאװ רעטעברַא םתס ךיוא יו ,רעטעברַא
 "עג ןופ ךיז ןזייװַאב ןפיוא טרַאװעג דלודעגמוא טימ ןבָאה ,סעיצקַא עשימָאנ
 ןבָאה "רָאי ץנַאג ַא ןופ ןדייא לייט ַא וליפא רעבָא .טרָאװ ןשידנוב ןטקורד
 רעטייווצ רעד ןופ .ןגָאז "?ייז, סָאװ ןענעייל וצ טקוקעגניײרַא טייקירעגיינ טימ
 רעדָא ארומ תמחמ -- טפַאשרענגעק עוויטקַא ,עקרַאטש ַא ןעוועג ךיוא זיא טייז
 ,גנוריגער רעד ןופ דצ ןפיוא ןעוועג ןײלַא זיא'מ לייוו

 ןרָאװעג זיא סָאװ ,רעדורעג רעד ןבעג זנוא טעװ םעד ןגעוו ףירגַאב ַא
 -ָארּפ עטשרע יד ןזיוװַאב 1902 רעבמעטּפעס ןיא ךיז טָאה קלַאוװאוס ןיא ןעוו
 -ַאב ַא ןיא .(ןרַאלּפמעזקע 700) עיצַאזינַאגרָא רעקיטרָא רעד ןופ עיצַאמַאלק
 "וצ ןענייז רעטעברַא עגיה יד םגה; :טלייצרעד טרעוו טָאטש רעד ןופ טכיר
 ויא םישדח 9-8 עטצעל יד ןיא ,לשמל ,לייוו ,טרָאװ ןעיירפ םוצ טניואוועג

 -ַארּפ) עבַאגסױא ערענָאיצולָאװער ערעדנַא רעדָא ַאזַא טײרּפשרַאפ ןרָאװעג
 ןטעטימָאק עקיטרָא ןופ סעבַאגסױא ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ סעיצַאמַאלק
 -שרע רעד ןופ ןעניישרעד סָאד טָאה ךָאד ,(טעטימָאק ןשידנעלסיוא ןופ רעדָא
 רעד ןיא ןפורעגסיורַא עיצַאזינַאגרָא רעקלַאוװאוס רעד ןופ עיצַאמַאלקָארּפ רעט
 יד ןופ ןסירעג יז טָאה'מ .םזַאיזוטנע ןכעלביירשַאבמוא ןַא עסַאמ-רעטעברַא
 יז זיא ןרעױדַאב םוצ -- ןטַאטשקרעװ יד ןיא לָאמ עכעלטע טנעיילעג ,טנעה
 טפרַאדעג טגנידַאבמוא יז טָאה'מ .שידיי ןיא זיולב ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא
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 יד טַאהעג טשינ רעבָא רימ ןבָאה םעד ףיוא .שיליוּפ ןיא ךיוא ןבעגסיױרַא
 זנוא טימ ךעלרעדירב ןבָאה םירבח עשיליוּפ יד .ןטייקכעלגעמ עשינכעט

 ,שידיי טנרעלעגסיוא טשינ ךיז ןבָאה ייז סָאװ טרעױדַאב ןוא טיירפעגטימ ךיז
 רעד ןופ ןטכיש לייט ןיא .ןָאגרָאמס ןיא רעברַאג עכעלטסירק עקינייא יו
 טָאה לײט ַא :ןעיירעדערעג עקיניזמוא ןפורעגסיױרַא יז טָאה גנורעקלעפַאב
 סע זַא -- ערעדנַא ,ןטייז עלַא ןופ טָאטש יד ןדניצרעטנוא ליוו'מ זַא ,טגָאזעג

 עיצַאמַאלקָארּפ יד טנעיילעגרעביא בר רעד טָאה להוש ןיא .םָארגָאּפ ַא ןייז טעוו
 ,טָא -- :ןפורעגסיוא שיטעטַאּפ ןוא טנייועצ ךיז טָאה רע ,םיללּפתמ יד רַאפ
 םיללּפתמ יד טנָאמרעד רע טָאה םעדכָאנ ! קלָאפ רעזנוא ןופ ןרָאװעג זיא'ס סָאװ
 החגשה עגנערטש ַא ןטלַאה וצ דיי ןעמורפ ןדעי טהצעעג ןוא טכילפ רעייז
 ןבעגסױרַא ייז ןוא רעקיירטש יד ןענױש טשינ ,רעטעברַא עגנוי יד רעביא
 -מואַאב ןוא טכַארבעגפיוא רעייז זיא עיזַאושזרוב עקיטרָא יד .ייצילָאּפ רעד
 -רעגריב ןופ לייט רעשּפיה ַא זיא ךָאד .?עיצַאמַאלקָארּפ רעד בילוצ טקיאור

 יז ןוא ?ןליװקשַאּפ , יד ןיא טביירש'מ סָאװ ןעז וצ קירעגיינ ןעוועג םלוע ןכעל
 ,(* ןשטנעמ לָאצ ַא טריטסערַא ןעמ טָאה ןפורפיוא יד בילוצ .ןענעייל טלָאװעג

 עקיטרָא יד ןופ טייקיטעט יד ןרָאװעג טריפעג זיא ןכַאלפ עכעלטע ףיוא

 -ַארטסנַאמעד ,ןעגנולמַאזרַאפ ןסַאמ -- סעיצקַא עשיטילָאּפ :סעיצַאזינַאגרָא

 ןשהכולמ-ןײמעגלַא ןופ ןשינעעשעג עקיטכיוו ףיוא ןריגַאער ,ןטסעטָארּפ ,סעיצ
 1904 ןוא 1902 ןרָאי יד ןיא ,טיבעג ןייא ןעוועג ןענייז --- ןבעל ןשידיי ןוא
 ,טנורגרעדָאפ ןיא טקורעגסױרַא ךיז טייקיטעט ןופ םרָאפ עקיזָאד יד טָאה
 -ידיי יד סָאװ םעד בילוצ יא ,דנַאל ןיא ןעגנוריסַאּפ יד בילוצ יא סע זיא ןעשעג
 ןענייז טיבעג טייווצ ַא .רעפייר שיטילָאּפ ןרָאװעג ןענייז ןסַאמ-רעטעברַא עש
 -רַאפ ךיז ןעמ טָאה םעד ץוחַא .ןקיירטש ןוא ןפמַאק עשימָאנָאקע יד ןעוועג
 טימ ללכב ןוא רעדילגטימ יד ןופ גנואיצרעד רעשיטסילַאיצָאס טימ ןעמונ
 ,טייקיטעט-רוטלוק

 בור רעד רעדָא עלַא סָאװ ,סעיצקַא עסיוועג ןעוועג ןענייז רָאי .ןופ ךשמב'
 יד ןעועג סע זיא לכ:םדוק .טריפעגכריד ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא
 רעשיטסילַאיצַאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד .יַאמ ןט1 םעד ןופ גנורעייפ
 -פיוא יד .ןעמונעגנָא קרַאטש ןעוועג רעטעברַא עשידיי יד ייב זיא בוט-םוי
 יד ןופ ןטלַאהעג טשינ ןיוש ללכייּפ-לע ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא עטרעלקעג

 ןגױצַאב ךיז ןוא טייברַאפ ַא ןעזעג יַאמ ןט1 ןיא ןבָאה ,םיבוט-םוי עזעיגילער
 טשינ ךרוד ןרָאװעג טרעייפעג זיא גָאט רעד .ןליפעג עקילייה טימ םיא וצ
 ןוא ןריצַאּפש עוויטַארטסנָאמעד ,סעיצַארטסנָאמעד ,ןעגנולמַאזרַאפ ,ןטעברַא
 בילוצ ןכַאמ טנעקעג סע ןעמ טָאה םוטעמוא טשינ .ןעמַאזוצ ןעגנערברַאפ
 ןרַאפ ןכָאװ .ןענַאגרָאטכַאמ יד ןופ ןעגנוטיירגוצ עקרַאטש סרעדנוזַאב יד
 -ָארּפ ןופ גָאט ןיא .ןטסערַא ןוא סעיזיווער ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה יַאמ ןט1
 ןַא ןעועג זיא'ס ואוו ,ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןענייז בוט-םוי ןשירַאטעל

 ןוא רעטילימ ,עירעמרַאדנַאשז ,ײצילָאּפ טימ לופ ןעוועג ,גנוגעװַאב-רעטעברַא

 קינייװ ןעמוקעגרָאפ יַאמ ןט1 םעד ןענייז 1904 ןוא 1902 ןרָאי יד ןיא ,ןקַאזָאק
 -ור יד סָאװ ,םעד בילוצ רעטעברַא עשידיי ןופ סעיצַארטסנָאמעד-ןסָאג
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 -עד ןייז ןלעווס ביוא ,ןעמָארגָאּפ טימ טָארדעג םוטעמוא טָאה טכַאמ עשיס

 גנומיטש עטקירדעג ןוא קינַאּפ ַא ןפורעגסױרַא טָאה סָאד .סעיצַארטסנָאמ

 ויעינישיק ןופ סענעצס-ליורג יד ןגיוא יד רַאפ טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ייב

 סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןבָאה עגַאל ַאזַא ייב .ןעמָארגָאּפ ערעדנַא ןוא

 עכעלטע ץוחַא ,םוטעמוא טעמכ זַא טרפב .עקיזיר יד ןעמענ טנעקעג טשינ

 ,רעטעברַא עשידיי ןופ סעיצַארטסנָאמעד זיולב ןייז טנעקעג ןבָאה ,ןעמַאנסיוא

 -סילַאיצָאס רעד וצ ןוא טריזינַאגרָא ןעוועג טשינ ןענייז עשידיי-טשינ יד לייוו

 עסיורג יד ןיא ןענייז ןרָאי יד ןיא ,בגַא .טרעהעג טשינ גנוגעווַאב רעשיט

 -ַארטסנָאמעד-ןסַאג ןייק ןעמוקעגרָאפ טשינ ךיוא ןערטנעצ-רעטעברַא עשיסור

 ,יַאמ ןט1 ןופ גָאט ןיא רעטעברַא עשיסור ןופ סעיצ

 ןיא זיולב סעיצַארטסנָאמעד-ןסָאג יַאמ ןט1 םעד ןעוועג ןענייז 1903 ןיא

 ןיא ךיוא -- 1904 ןיא :עקװַאלסערק ןוא וועשטידרעב ,עשרַאװ : טעטש יירד

 ןענייז עגיר ןוא עקוװַאלסערק ,עשרַאװ ןיא ,לעמָאה ןוא עגיר ,עשרַאװ : יירד

 -עברַא עשידיי-טשינ ןוא עשידיי ןופ עמַאזניימעג ןעוועג סעיצַארטסנָאמעד יד

 עטנַאזָאּפמיא יד טכיירגרעד ןטנַארטסנַאמעד לָאצ יד טָאה עגיר ןיא ,רעט

 ןטייצ ערעדנַא ןיא רעבָא ןענייז רָאי ייווצ עבלעז יד ןיא ,טנזיוט 10 ןופ רעפיצ

 טימ תוכייש ןיא רעטעברַא עשידיי ןופ סעיצַארטסנָאמעד-ןסַאג ןעמוקעגרָאפ

 ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד .סעיצקַא עשיטילָאּפ ןוא ןשינעעשעג עסיוועג

 ךרוד יַאמ ןט1 םעד טרעייפעג רָאי 2 יד ןיא רעטרע לָאצ רעסיורג ַא ןיא

 עקיטרָא ייר ַא ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ רעד .ןעגנולמַאזרַאפ ןוא ןקיירטש

 -עברַא ערעסערג יד ןיא .ןפורפיוא עלעיצעּפס טזָאלעגסױרַא ןבָאה ןטעטימָאק

 ןעוועג ,יַאמ ןט1 םעד טעמדיוועג ,ןעגנולמַאזרַאפ יד ףיוא ןענייז ןערטנעצ-רעט

 -טע וצ ןעגנולמַאזרַאפ עקינייא ןעוועג ןענייז'ס .רעטעברַא רעטרעדנוה ליפ

 -סערַא טָאה'מ ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ןענייז'ס .רעדעי ףיוא ןשטנעמ טנזיוט עכעל

 ,ןַאמ 328 -- קסנימ ןיא :ייז ןופ לייט ַא רעדָא ןעגנולמַאזרַאפ עצנַאג טריט

 טריטסערַא ןעמ טָאה ענליוו ןיא ,26 --- וועשטידרעב ןיא ,80 --- קסניווד ןיא

 ןיא ןעוועג ךיוא ןענייז ןעגנולמַאזרַאפ ענעלַאפעגכרוד .ןעגנולמַאזרַאפ עכעלטע

 | ,טעטש ערעדנַא

 עשיאיײצילָאּפ יד תעב עסַאמ רעד ןופ גנוטלַאה יד ןעוועג זיא םעלבָארּפ ַא

 טָאה ןלַאפ לייט ַא ןיא .סעיצַארטסנָאמעד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ןלַאפרעביא

 -- ןלַאפ לייט ןיא ,עדריו טימ ןוא טרינילּפיצסיד ןטלַאהעג ךיז עסַאמ יד

 | ,טשינ

 ןסָאלשַאב 1904 ןיא ןטסידנוב יד ןבָאה לעמָאה ןיא :ןליּפשיײב רָאּפ ַא

 ךָאנ ןעװעג זיא טָאטש יד םגה ,יַאמ ןט1 םעד דובכל ןרירטסנָאמעד וצ

 ץושטסבלעז רעד ןופ עיצקַא רעד ךָאנ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ייז .םָארגָאּפ ַא

 טשטייטעגסיוא עיצַארטסנַאמעד ַא ןופ .ךיז ןגָאזּפָא סָאד טלָאװ םָארגָאּפ ןתעב

 -רַאמ ןבָאה רעטעברַא עשידיי רעטרעדנוה .ארומ ןופ ןמיס ַא יװ ,ןרָאװעג

 -ָאפ יד טָאה ןײגרעדנַאנַאפ ןרַאפ טרַאה .ןָאפ רעטיור רעד רעטנוא טריש

 טרעפטנעעג טָאה (.ָא.ב) גנולײטּפָא-ףמַאק עשידנוב יד .ןסיש ןביוהעגנָא ייציל

 דעד ןופ ףירגנָא םעד טלעטשענּפָא טָאה סָאד .טפול רעד ןיא ּפלַאז ַא טימ

15 



 קיאור ךיז זיא םלוע רעד ןוא ןעוועג טשינ ןענייז תונברק ןייק ,יײצילָאּפ
 תונעט טַאהעג ןבָאה ןזירק עכעלרעגריב עשידיי יד .ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ
 .ןדירפוצ רעייז ןעוועג ןענייז רעטעברַא יד רעבָא ,דנוב םוצ

 -ימ ןוא עשיאיײצילָאּפ 1903 ןופ םיתבש יד ןיא ןבָאה קסניווד ןיא
 ןעמ טָאה טרפב .ןסַאג יד ןופ רעטעברַא יד ןבירטעג ןלורטַאּפ עשירעטיל
 ןופ טייצ רעד ןיא להוש רעד רַאפ ןעלמַאז ךיז טזָאלעג טשינ רעטעברַא יד
 ףיוא ןטַאדלָאס ןענייז לָאמ ןייא .סעקיַאהַאנ טימ ןבירטעג טָאה'מ .ןענװַאד
 -עג רעטעברַא יד ןבָאה ןלַאפנָא יד ףיוא ,ףיוה-להוש ןיא ןטירעגניירַא דרעפ
 וצ טשינ ןלױפַאב רָאטַאנרעבוג רעד טָאה ףוסל .רענייטש טימ טרעפטנע
 -עג ןענייז ײצילַאּפ רעד ןדנַאטשרעדי עוויטקַא ,ןלורטַאּפ יד רעמ ןקיש
 "ולב וצ ןעגנַאגרעד זיא וועליהָאמ ןוא עשרָא ןיא .טעטש ייר ַא ןיא ןעוו
 ,ןסױטשנעמַאזוצ עקיט

 -רַאפ ךיז ןבָאה רעטעברַא יד ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ךיוא רעבָא ןענייז'ס
 טימ טָאה ײצילָאּפ יד .תונברק טימ טלָאצַאב רעדָא ןפָאלעצ ךיז ןוא ןריול

 עכלעזַא ךָאנ .טריטסערַא ליפ ןוא ּפעק יד רעביא טקַאהעג ןדרעוװש עקנַאלב
 ןיא ,ןעגנולמַאזרַאפ-עיצַאזינַאגרָא יד ףיוא ןעמ טָאה ןעגנוריסַאּפ עקירעיורט
 גנוטלַאה יד טריקיטירק עסערּפ רעד ןיא ךיוא ןוא ןפורפיוא עלעיצעּפס
 "וצ קירעהעג יוװ ןרעוו ףרַאד עסַאמ-רעטעברַא יד זַא ,ןזיוװעגנָא ןוא םלוע ןופ
 -ַאֹּפ רעד דצמ ןלַאפרעביא עדליוו יד ןגעק ךיז ןצישַאב ןענעק וצ טיירגעג
 .רעטילימ ןוא ייציל

 געט-קנעדעג ענעדישרַאפ טרעייפעג ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד
 ןופ גנורעוושרַאפ יד :דנַאלסור ןיא גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןופ

 טַאטנעטַא ,םוטנגייא-בייל ןופ םירעיוּפ יד ןעיירפַאב סָאד ,ןטסירבַאקעד יד
 (1886) ןעגנעהפיוא ןופ טיײצרָאי ,ןטייוצ םעד רעדנַאסקעלַא רַאצ ןפיוא

 -ָארּפ ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעטשרע רעד ןופ רעדילגטימ 4
 "נַא ןוא הילת רעד ףיוא םוקמוא סטרעקעל שריה ךָאנ טײצרָאי ,טַאירַאטעל
 -נוזעלרָאפ ,ןעגנולמַאזרַאפ עלעיצעּפס ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ןענייז'ס .ערעד
 סעיצַאטסעפינַאמ עכלעזַא ןענייז ןלַאפ לָאצ ַא ןיא .סעיצַאטסעפינַאמ ןוא ןעג
 -וּפ סיױרג ַא ןעוועג זיא'ס ואוו ,ןרעטַאעט עשיטָאטש יד ןיא ןעמוקעגרָאפ
 -רָאפ עטסכעה יד טימ טפַאשלעזעג רעד ןופ ינפ יד לָאמלייט ןוא םוקילב
 .טכַאמ רעקיטרָא רעד ןופ רעייטש

 דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ יד טָאה 1903 רַאונַאי 231 םעד תבש

 יד ןופ קנעדנָא םוצ עיצַאטסעפינַאמ ַא ןרעטַאעט ייווצ ןיא טריזינַאגרָא

 ןיא עיצַאטסעפינַאמ רעד טימ .טַאירַאטעלָארּפ ןופ רעדילגטימ ענעגנַאהעג 4

 יקסנַאריװש עילע ןוא ןַאמרעב עקשטעבייל טריפעגנָא ןבָאה רעטַאעט-ערעּפָא

 טרעהרעד ךיז ןבָאה רעזײהנַאט ערעּפָא יד ןליּפש ןטימ ןיא .(רעסָאלש עילע)

 ןעמ טָאה םוקילבוּפ ןופ ּפעק יד ףיוא ןוא !םזירַאצ ןטימ רעדינ :ןפורסיוא

 ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ ךעלטעלב סעירעלַאג יד ןופ ןפרָאװעגּפָארַא

 יקסװָאדרַאב .ּפ ,יקצינוק .ס :ענעגנַאהעג 4 יד ןופ ןעמענ יד טימ דנוב
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 -סעפינַאמ-רעטַאעט רעװעשרַאװ יד ןיא .יקסנישורטעּפ .י ןוא יקסווָאסָא .מ

 ,26 טריטסערַא ןעמ טָאה ייז ןופ ,ןָאזרעּפ 400 טקילײטַאב ךיז ןבָאה סעיצַאט

 1903 ןרָאי יד ןיא סעיצַארטסנָאמעד ןוא סעיצַאטסעפינַאמ ןימ עכלעזַא

 טָאה ןלַאפ ליפ ןיא .טעטש לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז 1904 ןוא

 ךיוא לָאמלייט ןוא ןרעטַאעט יד ןיא ןעוועג קידנעטש זיא סָאװ ,ײצילָאּפ יד

 ןעניי'ס .ןטנַארטסנָאמעד יד ףיוא ןפרָאװעג ךיז דליוו ,טיירגעגוצ לעיצעּפס

 "ייז סעיצַארטסנָאמעד לָאצ עסיורג ַא .ןטסערַא ןוא ןגעלשעג ןעמוקעגרָאפ

 רענייא ןעװו .עסעיּפ רעד ןופ טלַאהניא ןטימ תוכייש ןיא ןעוועג ךיוא ןענ

 יב ןעמ טָאה ,קנַאדעג ןלַאקידַאר ַא סעּפע טגָאזעגסױרַא טָאה ןדלעה יד ןופ

 .טייהיירפ רַאפ ןוא םזיטָאּפסעד ןגעק ןפורסיוא טכַאמעג טייהנגעלעג רעד

 םיסקַאמ ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד ךרוד ןענייז שימרוטש סרעדנוזַאב

 עכעלטע ןופ ךשמב 1903 בייהנָא ןיא ןבָאה קָאטסילַאיב ןיא .ןסעיּפ סיקרָאג

 "עג טָאה ײצילָאּפ .סעיצַארטסנָאמעד יד טרזחעגרעביא ךיז ןעגנולעטשרָאפ

 -ַאג רעד ןופ םלוע רעד .ןסיש וצ טָארדעג ןוא ןדרעוװש יד טימ טעברַא

 יד טימ געלשעג ַא ןיא טלקיוװרַאפ ךיז ,לַאז ןיא ןטנוא ּפָארַא זיא עירעל

 רעד ןעמוקעגנָא זיא'ס .ןריטסערַא םענייק טזָאלעג טשינ ןוא ןטנַאיצילָאּפ

 ןרַאפ רעטעברַא עטלמַאזרַאפ יד .רעטילימ סעטָאר 2 טימ רעטסײמצילָאּפ

 .ןסָאשעג טָאה רעטילימ סָאד ןוא רענייטש טימ ןפרָאװַאב ייז ןבָאה רעטַאעט

 רעביא טרירטסנָאמעד טייצ ערעגנעל ַא ןבָאה רעטעברַא טרעדנוה עכעלטע

 ,טריטסערַא ןעמ טָאה ןָאזרעּפ 20 .קָאטסילַאיב ןופ ןסַאג יד
 רעטַאעט ןיא עיצַארטסנָאמעד ַא תעב 1903 ץרעמ ןיא ןעמ טָאה ענליוו ןיא

 ןופ עמרוט טימ טפָארטשַאב ןעמ טָאה 82 .ןשטנעמ 90 ךרעב טריטסערַא

 ,םישדח 2 זיב 2
 "גייא רָאי סעדעי ןענייז סעיצַארטסנָאמעד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עסיורג

 -רַאפ יד .בָאב-העשת גָאט-רעיורט ןלענָאיצידַארט ןיא ןרָאװעג טנדרָאעג
 ןגעלפ'ס ןיהואוו ,סנימלע-תיב יד ףיוא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענייז ןעגנולמַאז

 -רַאפ עשידנוב יד ןיא .ןסַאמ-סקלָאפ עסיורג ןעמוק ךעלנייוועג גָאט םעד ןיא

 "נזױט רעטרע ייר ַא ןיא ןוא רעטרעדנוה ןעמונעג לײטנָא ןבָאה ןעגנולמַאז

 רעשידיי לעיצעּפס ןוא רענײמעגלַא רעד ןגעוו טדערעג טָאה'מ .ןשטנעמ רעט
 ןבעגעג ןוא באביהעשת זיא'ס סָאװ םעד ןגעוו טדערעג ךיוא טָאה'מ .עגַאל
 םעד טימ ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ ,ןשינעעשעג יד ןופ גנוטכױלַאב ערעדנַא ןַא
 טָאה ןטלעז טשינ .םירוקמ עלענָאיצידַארט-זעיגילער יד ןביג סע יװ ,גָאט

 לָאצ ַא ןיא ,ןײרַא טָאטש ןיא טרירטסנָאמעד ןימלע-תיב ןופ םעד ךָאנ ןעמ
 -תיב יד ףיוא יײצילָאּפ רעד טימ ןסױטשנעמַאזוצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז טעטש
 .סנימלע

 "ונעג לייטנָא (1903) גנולמַאזרַאפ רעשידנוב רעד ןיא ןבָאה עשרַאוו ןיא

 ואוו ,סַאג ןיא סױרַא ןימלע-תיב ןופ ןענייז ייז .רעטעברַא טנזיוט 2 ןעמ
 קעװַא זיא לייט ַא ,יײצילָאּפ רעד טימ סױטשנעמַאזוצ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס
 ,טרירטסנָאמעד טרָאד ןוא קַאיווַאּפ עמרוט רעד וצ

 -תיב ןפיוא ןביוהעגנָא ךיז (1904) ירפ רעד ןיא 9 טָאה וועששטידרעב ןיא
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 םלוע רעד זיא רעטעּפש .ןעיורפ ןוא רענעמ 700 ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןימלע
 ןטימ ןטנַאיצילָאּפ גנולײטּפָא ןַא .טרירטסנָאמעד ןוא טָאטש ןיא סױרַא
 יד ןביירטעצ טװאורּפעג ןדרעװש עזיולב טימ טָאה שארב רעטסײמצילָאּפ
 ןייז ןוא ּפָאק םעד ןטלָאּפשעצ רעטסײמצילָאּפ םעד טָאה'מ .עיצַארטסנָאמעד
 ,רעטילימ ןעמוקעגנָא זיא ףוסל .ןעייווצ ןיא ןכָארבעצ דרעװש

 םתס ןוא רעטעברַא יד -- טרעדעפעג ךיז יײצילָאּפ יד טָאה וועליהָאמ ןיא
 ןפיוא .(1904) ןימלע:-תיב ןפיוא טזָאלעגניירַא טשינ יז טָאה ןשטנעמ עגנוי
 ןעמוקעגרָאפ זיא ךָאד .ןעלמַאז ךיז טזָאלעג טשינ יז טָאה אפוג ןימלע-תיב
 ןגעװו עדער רעד ןטימ ןיא .ןשטנעמ טרעדנוה רָאּפ ַא ןופ גנולמַאזרַאפ ַא
 -עג ךיז שארב ןינָאר ווַאטסירּפ-ףליהעג ןטימ יײצילָאּפ יד טָאה המחלמ רעד
 ,ּפָאק ןרעביא ּפעלק ןעמוקַאב ןקעטש ַא טימ טָאה ןינָאר .םלוע ןפיוא ןפרָאװ
 ןעמ טָאה םלוע ןופ .ןירַא עסַאמ רעד ןיא ןסיש ןביױהעגנָא ןַאד טָאה רע
 -ףליהעג רעד זיא רענעגָאלשעצ ַא ,יײצילָאּפ רעד וצ ןסָאש טימ טרעפטנעעג
 -סױרַא יד ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןטנַאיצילָאּפ 20 ןופ שארב וװַאטסירּפ
 -עצ ךיז זיא םלוע רעד .ןטערטעגּפָא ,טנעה יד ןיא ןדרעװש ענעגיוצעג
 טימ תוכייש ןיא ןענייז טָאטש ןיא .,ןפורסיוא ערענָאיצולָאװער טימ ןעגנַאג
 ןטסערַא ןוא סעיזיווער ןעמוקעגרָאפ םעד

 ןטלַאהעגּפָא באב-העשת ןעגנולמַאזרַאפ יד ןעמ טָאה טעטש לייט ןיא
 -רַאפ ַאזַא ןעמוקעגרָאפ 1903 זיא קָאטסילַאיב ןיא .רעדלעוו עקימורַא יד ןיא
 טדערעג ןבָאהס .רעטעברַא עשילּפ ןוא עשידיי טנזױט 4 ןופ גנולמַאז
 ײצילָאּפ טָאה דלַאװ ןופ סגעווקירוצ ..2.9.ק.ד.ס ןוא דנוב ןופ רעייטשרָאפ

 ןדרעװש טימ .םלוע םעד טרַאװעגּפָא ָאקנעלטעמ רעטסײמצילָאּפ ןטימ שארב
 גנוקידייטרַאפ יד .עסַאמ רעד ףיוא ןפרָאװעג ךיז ייז ןבָאה סעקיַאהַאנ ןוא
 עטריזינַאגרָא-טשינ ליפ ןעוועג ךיוא ןענייז'ס לייוו ,עכַאװש ַא ןעוועג זיא
 -ַאּפ ַא ןפַאשעג םעד טימ ןוא ןפיול ןביױהעגנָא דלַאב ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא

 רענייטש טימ טרעוװעג ךיז טָאה'מ .ןעוועג דנַאטשרעדױװ ַא זיא ךָאד ,קינ
 ןשטנעמ טרעדנוה עכעלטע .עטריטסערַא ןגָאלשעגּפָא ךיוא טָאה'מ ,סנקעטש ןוא
 ,טריטסערַא ןעמ טָאה

 -וקעגרָאפ רעטרע ליפ ןיא ןענייז טרעקעל שריה ןופ טײצרָאי רעד וצ
 קסױרבַאב ,ענליוו ןיא .סעיצַאטסעפינַאמ ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עלעיצעּפס ןעמ
 טײצרָאי רעטשרע רעד ןופ גָאט ןיא 1902 ןיא זיא רעטרע ערעדנַא ןוא
 רעטילימ ןוא יײצילָאּפ ןבָאה ענליוו ןיא .קיירטש רעשיטילָאּפ ַא ןעוועג
 ןטרעקעל טָאה'מ ואוו ,דלעפ ןשירעטילימ םעד ףיוא .ןסַאג יד ןיא טרילורטַאּפ

 ןעמוקעג זיא ײצילָאּפ יד .טזָאלעגפױרַא טינ םענייק ןעמ טָאה ,ןעוועג רבקמ
 סָאװ ,יד ןופ ןעמענ יד ןבירשרַאפ ןוא ןטפעשעג ןוא ןטַאטשקרעװ יד ןיא
 -מַאזרַאפ-טײצרָאי יד ףיוא .טעברַא רעד וצ ןעמוקעג טשינ גָאט םעד ןענייז
 -סױרַא ןוא רענעפ עצרַאװש ןוא עטיור טלקיװעגרעדנַאנַאפ ןעמ טָאה ןעגנול
 .טרעקעל שריה ןופ טערטרָאּפ םעד טלעטשעג

 -ריטסערַא עשיטילָאּפ ןסעזעג סעמרוט יד ןיא ןענייז'ס ואוו ,טעטש יד ןיא
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 -עמרוט יד רַאפ סעיצַארטסנָאמעד ןעמוקרָאפ טייצ וצ טייצ ןופ ןגעלפ ,עט

 ,לשמל ,ץעלדעש ןיא .ןירַא געוו ןיא םירבח ןריפסיורַא םייב רעדָא טנעוו
 300 ןופ עיצַארטסנַאמעד ַא עמרוט רעד רַאפ ןעמוקעגרָאפ 1903 ץרעמ ןיא זיא

 טסירגַאב גנַאזעג ןוא ןפורסיוא ערענָאיצולָאװער טימ ןבָאה עכלעוו ,ןַאמ

 ןעמ טָאה ,רעגײזַא 2 ,טכַאנ רעבלעז רעד ןיא .עטריטסערַא עשיטילָאּפ יד

 םייח ןוא ץַאק דוד רעוט עשידנוב יד ריביס ןייק טקישעגּפָא טרָאד ןופ

 -סערַא יד ןבָאה סָאװ ,ןטסידנוב ליפ טרַאװעג ןבָאה לַאזקָאװ ןפיוא .,ןָאקַאז

 טָאה ריציּפָא -יָאװנָאק רעד .ןפורסיוא ערענָאיצולָאװער טימ טנגעגַאב עטריט

 ןביירטעצ טוואורּפעג ןדרעוװש טימ ןבָאה עכלעוו ,ןעמרַאדנַאשז ןפורעגסורַא

 רעטעברַא עטלמַאזרַאפ יד .ןעגנולעג טשינ ייז זיא סָאד ,ןטנַארטסנַאמעד יד

 עשידנוב ייווצ יד טנגעזעג קיצרַאה ןוא גוצ ןופ ןיגקעװַא ןזיב ןבילבעג ןענייז

 .רעוט

 ןיא טעברַא יד ןעװעג ךיוא זיא טייקיטעט ןופ ןטיבעג יד ןשיווצ

 -סקלָאפ ַא ןעוועג ײמרַא עשיסור יד זיא לעטשנעמַאזװצ ןטיױל ,רעטילימ
 ,רָאי עכעלטע ןעניד טפרַאדעג ןבָאה קלָאפ ןופ ןיז עטנוזעג יד ואוו ,ײמרַא

 .רענָאיצקַאער קרַאטש ןעװעג יז זיא טסייג ןוא גנוריפנָא רעד טיול רעבָא

 -סור-ףיט ןופ רענלעז טגנערבעג ןעמ טָאה בשומה-םוחת ןופ רעטרע יד ןיא

 רעקלעפ יד ףיוא טקוקעג עדמערפ ןופ ןגיוא טימ ןבָאה עכלעוו ,דנַאל
 טכייל ןעמ טָאה עסַאמ-רענלעז ענענַאטשעגּפָא יד .ןצניװָארּפ-ברעמ יד ןופ

 -ימ סָאד .ןדיי ןגעק טרפב ,רעקלעפ "עדמערפ, יד ןגעק ןציירנָא טנעקעג

 -ער יד ןקירדרעטנוא ףיוא ןרָאװעג טצונעגסיוא טיירב ךיוא זיא רעטיל

 יר ַא ןיא .עיצקַאנגעק ַא ןעוועג קיטיינ זיא'ס .גנוגעווַאב ערענָאיצולָאװ

 ןטסידנוב .סעּפורג-רעטילימ ערענָאיצולָאוװער ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז טעטש

 רעדילגטימ טימ תופתושב רעדָא ןיילַא .קיטעט רעייז ןעוועג ייז ןיא ןענייז

 עשירעטילימ טריפעג ןעמ טָאה ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער עשידיי-טשינ ןופ

 ,ןפורפיוא עלעיצעּפס ןוא רוטַארעטיל רעלַאגעלמוא טימ טגרָאזַאב ייז ,ןזיירק

 ךיז ןלעטש) וויזירּפ ןופ טייצ רעד ןיא רָאי סעדעי ןעמ טָאה םעד ץוחַא

 -עג ןבָאה סָאװ ,ןטורקער ןופ ןעגנולמַאזרַאפ טריזינַאגרָא (רעטילימ םוצ

 ןיא ןרָאפעגּפָא ןענייז ןטורקער יד ןעוו .ײמרַא רעד ןיא ןעניד ןייג טפרַאד

 -נָאמעד:-טיילגַאב טריפעגכרוד ןלַאזקָאװ יד ףיוא ןעמ טָאה ,ןירַא ןקלוּפ יד

 ןיִא טקרַאטשרַאפ רעטילימ ןשיוצ טעברַא יד ךיז טָאה טרפב .סעיצַארטס

 -יגַא יד ואוו טרָאד ,המחלמ רעשינַאּפַאי-שיסור רעד טימ תוכייש ןיא ,4

 עמייהעג ןטלַאהעגּפָא ןעמ טָאה ,הלועּפ ַא טַאהעג טָאה רעטילימ ןשיווצ עיצַאט

 טָאה ןטסיוורעזער יד ןופ עיצַאזיליבָאמ רעדעי ייב .רענלעז ןופ ןעגנולמַאזרַאפ

 ןופ .םזירַאצ םעד ןגעק ןוא המחלמ רעד ןגעק ןפורפיוא טזָאלעגסױרַא ןעמ

 םוצ ןפורפיוא 16 טזָאלעגסױרַא דנוב רעד טָאה 1904 רעמוז זיב 1903 רעמוז

 ןטעטימָאק עקיטרָא ןופ 14 ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ 2 -- רעטילימ

 ןענייז'ס ,ללכב רעטילימ םוצ טדנעװעג ןעוועג ןפורפיוא יד ןענייז בורדיּפ-לע
 -יי'ס .רענלעז ןוא ןטוױרקער עשידיי יד וצ עלעיצעּפס עקינייא ןעוועג ךיוא

 "יא ןוא ןעמוקעגנעמַאזוצ דיז ןענייז רענלעז סעּפורג ואוו ,ןקלוּפ ןעוועג ןענ
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 זיא םעדכָאנ ןוא ףורפיוא םעד ייז רַאפ טנעיײלעגרָאפ םר-לוקב טָאה רענ
 .םעד ןגעוו סעומש ַא קעװַא

 -ער עשידיי עלַא וצ ,דנוב ןופ טעטימָאק"לַארטנעצ ןופ ףורפיוא ןַא ןיא
 רעו טרעדלישעג טרעוו (ןרָאלּפמעזקע טנזיוט 25 ,1902 רעבמעטּפעס) ןטורק
 ןעייג ןטורקער יד ןעמעוו ,גנוריגער ןייז טוט סע סָאװ ןוא רסיק רעד זיא'ס
 יד ןענייז םיתרשמ ענייז טימ רַאצ רעד, :טגָאזעג טרעװ רעטייוו .ןעניד
 -ןלב יד ןײלַא ןענייז ייז ,םיאנוש עטסקיטולב ערעזנוא ןופ טניירפ עטסעב
 ענייז ןוא רַאצ רעד .קלָאפ ןצנַאג ןופ ,רעטעברַא עלַא ןופ םיאנוש עטסקיט

 ןענָאיצַאנ עשיסור-טינ עדמערפ עלַא םיאנוש עטסערג יד ןענייז םיתרשמ
 -כערטרעדינ ןענייז ייז .ןדיי זנוא סרעדנוזַאב ןוא דנַאלסור ןיא ןעניואוו סָאװ
 "ערגַאב עסַאמ ַא טכַארטעגסיױא ייז ןבָאה ןדיי זנוא רַאפ ,ןטימעסיטנַא עקיט
 ןביולרעד ייז ,סעינרעבוג עכעלטע ןיא טרַאּפשרַאפ זנוא ןבָאה ייז .ןעגנוצענ
 רעדניק ערעזנוא וצ טינ ןעמענ ,טָאטש רעד רעסיוא ןעניואוו וצ טשינ זנוא
 זנוא ףיוא ייז ןצעה לָאמטּפָא ןוא זנוא ןקיטש ןוא ןקירד ייז .ןלוש יד ןיא
 טעגרה ןוא טגָאלש רעכלעוו ,ןומה ןטעװעדליוװרַאפ ןטסואווַאבמוא םעד ןָא

 םייב ןעוועג זיא סָאד יו ,סטוג רעייז טעװעבַארעצ ןוא ןדיי עקידלושמוא יד
 ןענייז סָאד ןוא רַאצ רעד זיא סָאד .םָארגָאּפ רעלמָאה ןוא רעוועינישיק
 ,ןזיירק טריזינַאגרָא טעטש ליפ ןיא ךיז ןבָאה טייצ עטצעל יד, ..."רעניד ענייז
 רעייז רַאפ טלעטשעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןריציפָא ןוא ןטַאדלָאס ןופ תורבח

 ,רעטילימ םעד ןשיוװצ ןעיידיא ערענָאיצולָאװער יד ןטײרּפשרַאפ וצ ליצ

 ךיז טעװ קלָאפ עצנַאג סָאד ןעװ טייצ רעד וצ רעטילימ םעד ןטיירברָאפ
 רעד ןופ ךָאי ןרעוװש םעד ךיז ןופ ןפרַאװּפָארַא ןלעװ טעוװ ןוא ןבייהפיוא
 רעטילימ עצנַאג סָאד לָאז טייצ רעד וצ זַא ,גנוריגער רעדנשרעהטסבלעז

 רעוועג ןייז ןדנעוו ןוא קלָאפ ןופ טייז רעד ףיוא ןייגרעביא שטנעמ ןייא יו
 -ער עשידיי ,ריא .םזירַאצ םעד ןגעק ,קלָאפ ןופ אנוש ןקיטולב םעד ןגעק
 ,טרָאד ענױזַא ןדנירג רעדָא סעיצַאזינַאגרָא ענױזַא וצ ןייטשוצ טזומ ,ןטורק
 ןוא ןפָארטש עלַא יד ןקערשּפָא טשינ ךייא ןלָאז, ...?ָאטינ ןענייז ייז ואוו
 ןפמעק סָאװ יד טקנעשַאב גנוריגער עשירַאצ יד עכלעוו טימ ,ןעגנוגלָאפרַאפ
 -יא יד רעטילימ ןופ ןעייר יד ןיא שיגרענע ןוא קיטומ טגָארט ,ריא ןגעק
 -טימ ןוא עביל ןוא ,טייקיטכערעג ןוא טייקכעלרעדירב ,טייהיירפ ןופ ןעייד
 ..רעטעברַא רעדירב עדנפמעק ערעייא וצ ליפעג

 דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװַאלסָאנירעטַאקעי יד סָאװ ,ףורפיוא ןַא ןיא
 ףור ַא ןעוועג זיא (1904 רעבמעטּפעס) ענסַאּפַאז עלַא וצ טזָאלעגסױרַא טָאה
 רעד ןיא ןייג ןופ ּפָא ךייא טגָאז, :טנָארפ ןפיוא ןייג וצ ןלעטשנגעק ךיז
 -סקלָאפ עטלייוועגסיוא ןַא ןוא םולש טרעדָאפ זנוא טימ ןעמַאזוצ ןוא המחלמ

 ."המחלמ רעד ןיא יו ,טייהיירפ רַאפ ףמַאק ןיא ןברַאטש וצ רעסעב !גנוריגער
 יד וצ (.זקע טנזיוט ,1903 לירּפַא) ףורפיוא ןַא סױרַא זיא קסנימ ןיא

 טרעהעג טָאה סָאװ ,טַאדלָאס ַא ןסיימש ןופ טקַאפ ןכעלדנעש ןגעוו ןטַאדלָאס

 ןעמ טָאה .זקע 500 .עיצַאזינַאגרָא רעשירעטילימ רערענָאיצולָאװער רעד וצ
 סעמרַאזַאק לייט ןיא ,טָאטש ןופ ןסַאג יד ןיא רענלעז יד ןשיוװצ טלייטעצ
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 רַאפ רעטילימ סָאד זיא םעד בילוצ .ךיוה טנעיילעג ףורפיוא םעד ןעמ טָאה

 .ןרעגַאל-רעמוז יד ןיא ןרָאװעג טריפעגקעװַא ןימרעט ןטמיטשַאב םעד

 "יז ןעוועג טשינ ןיוש ןענייז ןריציפָא יד ואוו ,ןקלוּפ ןעוועג ןענייז'ס

 ,ןטנַארטסנָאמעד ףיוא ןסיש וצ לעפַאב ַא ןריפסיוא ןלעוװ רענלעז יד זַא ,רעכ

 טייהנגעלעג רערעדנַא ןַא ייב רעדָא יַאמ ןט1 ןרַאפ ןרידנַאמָאק יד ןבָאה

 יברעד .םעד וצ רענלעז יד טיירגעגוצ ןוא סעדער-עיצַאטיגַא ןטלַאהעג

 ייז יצ ןלעטשוצטסעפ ןסקיב יד ןרילָארטנָאק טעוו'מ זַא ,טגָאזעג ייז ןעמ טָאה

 .יורטוצ רעקיניװ ךָאנ ןעוועג זיא רענלעז עשידיי וצ .ןסָאשעג עקַאט ןבָאה

 רענלעז עכעלטסירק יד ייב ןפַאש טוװאורּפעג ןריציפָא יד ןבָאה ןקלוּפ לייט ןיא

 .עשידיי יד ןגעק גנומיטש ַא

 א
 5 יא

 -עפער ןעוועג ןענייז'ס ואו ,טעטש לָאצ ַא ןיא רעבָא ,םוטעמוא טשינ

 טעברַא-גנודליב עשיטסילַאיצָאס ַא טריפעג ןעמ טָאה ,רערעל ןוא ןטנער
 עקידנכערּפשטנַא ןיא טלייטעגנייא ייז טָאה'מ ,אפוג רעדילגטימ יד ןשיוצ

 ,םַארגָארּפ ןטעברַאעגסױא ןַא טיול ןסרוק ןעגנַאגעגכרוד זיא'מ ואוו ,ןזיירק

 ןעוועג זיא טעברַא-סגנודליב רעשיטַאמעטסיס ַאזַא רַאפ גנורעטש עסיורג ַא

 .ןטנווָא יד ןיא ךיוא ןטעברַא ןגעלפ רעטעברַא יד .גָאט-סטעברַא רעגנַאל רעד

 תבש רעדָא גָאט-סטעברַא ןגנַאל ַא ךָאנ ןענעק וצ דימ וצ ןעוועג ןענייז ייז

 יד םורַא ןעקנַאדעג ערעייז ןרירטנעצנָאק ךָאװ:סטעברַא רערעװש ַא ךָאנ

 ןוא קרַאטש ןעוועג רעבָא זיא ןסיוו ךָאנ טשרָאד רעד .םינינע עטלדנַאהַאב

 .תועינמ ענעדישרַאפ יד ןעוועג רבוג

 ןיא 12710 וצ ןזיירק 20 ןעוועג 1904 ןיא ןענייז ,לשמל ,ענדָארג ןיא

 קסניווד ןיא ,ןרָאטַאטיגַא ןלושסיוא רַאפ ןזיירק עלעציצעּפס 3 םעד ץוחַא .ןדעי

 "ייז סָאװ ,ךעלזיירק 12 זיב ןעמוקעגפיונוצ ךיז ךָאװ עדעי 1904 ןיא ןענייז

 םעד ןיא ןבָאה ךעלזיירק עכלעזַא וצ ,רעטעברַא 12 זיב 8 ןופ ןענַאטשַאב ןענ

 ךָאו עדעי ןענייז םעד ץוחַא .רעטעברַא 500 םורַא טרעהעג קסניווד ןיא רָאי

 ענעדישרַאפ טלדנַאהַאב ןבָאה סָאװ ,ןרָאטַאטיגַא 80 םורַא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז

 רעשידנוב רעד ןיא רעדילגטימ 700 ןעוועג ןענייז קָאטסילַאיב ןיא .םינינע

 -עג טָאה'מ ואוו ,ךעלזיירק וצ טרעהעג 250 ןבָאה ייז ןופ ןוא עיצַאזינַאגרָא

 ןוא עירָאעט רעד וצ תוכייש ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןעמעלבָארּפ יד טנרעל

 .(* גנוגעװַאב רעד ןופ קיטקַארּפ

 ןבעג זנוא טעװ ,ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ יד ןעזעגסיוא ןבָאה'ס ױזַא יו

 -רָא ןעוועג זיא ךעלפערטרָאפ; :קסניווד טָאטש רעד ןופ טכירַאב ַא דליב ַא

 טָאה דליב ןטלעז ַא .ךַאװ יד ןוא ןלורטַאּפ יד ןופ טעברַא יד טריזינַאג

 ףיוא טצעזעגרעדנַאנַאפ ךיז ןבָאה עלַא, ..."גנולמַאזרַאפ יד טלעטשעגרָאפ

 -יא יד ןענַאטשעג ןענייז עקידנציז עלַא יד םורַא ןוא זייוונעדנור דרע רעד

 ערעדנַא יד ענייא ךיז קידנטלַאה ןוא גניר ןקיכַאפיירד ַא קידנדליב ,עקירעב

 "עג טָאה ןוא רעציזרָאפ רעד ןעגנַאגעגנײירַא זיא ןטימ ןיא .טנעה יד רַאפ
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 טָאה רע .ןרָאװעג ליטש עלַא ןענייז קילבנגיוא ןייא ןיא .גנונעדרָא וצ ןפור
 לָאז ןעמ טגיילעגרָאפ טָאה ןוא טנפעעג זיא גנולמַאזרַאפ יד זַא ,טעדלעמעג
 ריא לָאז ןעמ ,ןלַאפנָא טעוו ײצילָאּפ ןעוו ,טומנדלעה טימ ,טסיירד ןטלַאה ךיז
 -ריו סלַא ןלעטשסױרַא ךיז לָאז ןעמ ןוא דנַאטשרעדיװ ַא טימ ןרעפטנע
 יג ךיא :רעטרעוװ יד טימ .םזילַאיצָאס ןוא טייהיירפ רַאפ רעפמעק עקיד
 ךיא סָאװ ןגלָאפ ןפרַאד עלַא ןוא גנולמַאזרַאפ רעד ןופ רעטצעל רעד קעװַא

 עקינייא .גנולמַאזרַאפ רעד ןופ ןענעפע םעד טקידנעעג רע טָאה -- סייה
 יד דנור ןופ ןטימ ןיא ןיירַא ןגָארט ,טנעה יד ןיא ןרעװלָאװער טימ םירבח
 -רַא רעשידיי רענײימעגלַא רעד' :ןטפירשפיוא עדנגלָאפ יד טימ ןָאפ עטיור
 -טסבלעז רעד טימ רעדינ' ,'דנַאלסור ןוא ןלױּפ ,עטיל ןיא דנוב רעטעב
 טגָארט : ייברעד ןעגניז עלַא ןוא -- '! םזילַאיצָאס רעד עבעל סע' י! גנושרעה
 ןוא רעדינַא עלַא ךיז ןלעטש טנעמָאמ ןייא ןיא ...עטיור יד ענָאפ יד סױרַא
 -ער םעד קידנביוהפיוא ,םירבח יד ןופ רענייא .ןעלטיה יד רעטנורַא ןעמענ
 ןלעװ טולב טימ !םירבח :ןָאטעג יירשעג ַא טָאה ,ךיוה רעד ןיא רעװלָאװ
 רעשירַאצ רעד ןסיגַאב ךיז טעװ טולב טימ ןוא ןָאפ רעזנוא ןצישַאב רימ
 '! ריא וצ ןרירוצ ךיז טנעה עקיצומש ענייז טימ ןגָאװ טעוװ רעכלעוו ,רעניד
 סע ןוא םעד ףיוא רעפטנע סלַא ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה יַארוא' רעקיכליה ַא

 ןזיװַאב ךיז ןבָאה ןָאפ רעד ןבעל .ןעלטיה יד ךיוה רעד ןיא ןגיולפעג ןענייז

 רעד .ןעוועג .ןענייז רענדער ריפ ."ןרעדנַא םעד ךָאנ רענייא רענדער יד
 ןשיטסילַאיצָאס ןופ סערגנָאק רעמַאדרעטסמַא ןגעו טדערעג טָאה רעטשרע
 רעד .גנוריגער רעשיסור רעד ןופ קיטילָאּפ רעד ןגעוו ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא
 ןגעו -- רעטירד רעד .סעמַארד רעקסטוקַאי ייווצ יד ןגעוו --- רעטייווצ
 טימ,  .עיצַאזיליבָאמ רעד ןגעוו -- רעטרעפ רעד .דנוב ןופ טייקיטעט רעד
 -רעטניא ןט6 ןופ עיצולָאזער יד טנגעגַאב ןעמ טָאה םזַאיזוטנע םענעטלעז ַא
 ליפ, .."טַאירַאטעלַארּפ ןשידיי ןגעוו סערגנָאק ןשיטסילַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנ

 ,(עיצַאזיליבָאמ רעד ןגעוו) עדער רעטצעל רעד ייב ייס טנייוועג ןבָאה ןעיורפ
 ןוא דנַאטשפיױא) "?סעמַארד רעקסטוקַאי יד ןופ גנורעדליש רעד ייב ייס
 2 ןעגנַאגעגיײברַאפ גרַאב ןפיוא ןענייז גנולמַאזרַאפ רעד תעב .(סעצָארּפ
 ןופ טייצ רעצנַאג רעד ףיוא ןטלַאהרַאפ ייז טָאה ךַאװ יד .קעה טימ םירעיױּפ
 ןוא ןזָאלּפָא טשינ ייז ןעק'מ זַא ,טרעלקרעד ייז טָאה'מ .,גנולמַאזרַאפ רעד
 ,טרעפטנעעג ןבָאה םירעיוּפ יד .רָאפ טרָאד טמוק סע סָאװ טרעלקעגפיוא
 ףיונוצ ךיוא ךיז ןעמ טביולק זנוא ייב, :טגָאזעג ןוא םעד ןגעוו ןסייוו ייז זַא
 -קירוצ ןעמ זיא טָאטש ןיא ."טייקינייא רעמ טימ וצ סע טייג ךייא ייב רָאנ
 ןעגניז ןבױהעגנָא ןעמ טָאה טָאטש ןיא ןיירַא זיא'מ ןעוו .ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג
 טרישרַאמעגכרוד ןעמ טָאה ױזַא .ןעגנוזָאל ערענָאיצולָאװער ןפורעגסיוא ןוא
 ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ ךיז זיא'מ ,ןטלַאהַאב ךיז טָאה ײצילָאּפ יד ,ןסַאג עכעלטע

 .(= קיאור
 ,טלצרָאװרַאפ רעפיט ךיז ןוא העּפשה ןייז טרעטיירבעגסיוא טָאה דנוב רעד

 ךיוא סע ןבָאה'ס .ןגיזַאב וצ םיא חוכב ןעוועג טשינ זיא טכַאמ עשירַאצ יד
 ןפמעק וצ ןעמוקעגסיוא זיא דנוב םעד .רענגעק עשידיי יד ןוט טנעקעג טשינ
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 טרפב .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס ערעדנַא טימ -- טנָארפ ןטירד ַא ףיוא ךָאנ
 רעד ןוא םיא ןשיװצ ףמַאק רעד טפרַאשרַאפ דָאירעּפ םעד ןיא ךיז טָאה
 ץלַא סָאד ןטערטעגסױרַא 1903 ןיא זיא דנוב רעד ןענַאװ ןופ ,.ּפ.ַא.ד.ס.ר
 -רענע עסיוועג ןעיצּפָא גנוגעוַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ טנעקעג טָאה
 ןכַאװשּפָא רעבָא ,טרָאד ןוא ָאד ןדנואוורַאפ ,ךעלקיטש עסיוועג ןקַאהּפָא ,עיג
 דנוב רעד זיא ןויסנ ןדעי ןופ ,טרעקרַאפ .טשינ -- גנוגעװַאב יד קידנרעיוד
 טָאה הקיני ןייז .טקיטסעפעג ןוא טקרַאטשעג ןעמוקעגסיױרַא ףוס-לכ-ףוס
 "רַאפ רעדעי .ןבעל-סקלָאפ ןשידיי ןופ דרע-ץרַאװש רעד ןופ ןגיוצעג רע
 1904 --- 1903 רָאי ייווצ יד ןיא .ףדוע ןַא טימ ןרָאװעג טקעדעג דלַאב זיא טסול
 זיא'ס סָאװ .רעטלוב ןוא רערָאלק ןרָאװעג דנוב ןופ עימָאנָאיזיפ יד זיא
 "עג טציא זיא ,גנולקיװטנַא ןופ עידַאטס-בייהנָא רעד ןיא זיולב ןעוועג רעירפ
 רעד רעטנוא גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד .,טמיטשַאב ןוא ףייר ןרָאװ
 .טסבלעז ךיז סעיצַארַאלקעד ןוא םישעמ עריא ךרוד טָאה ןָאפ רעשידנוב
 ןוא עיגָאלָאעדיא רעשיטסילַאיצָאט רעד ןופ ןגַארפ-טנורג יד ןיא טמיטשַאב
 .ןבעל ןשידיי ןופ ןגַארפ-טנורג יד ןיא ךיוא ױזַא ,קיטקַאט

 -עטקַארַאכ גנולקיװטנַא עקיזָאד יד טָאה ןַאגרָא-לַארטנעצ רעשידנוב ַא
 -רעטעברַא ערענָאיצולָאװער עשידיי יד; :רעטרעװ עקיזָאד יד ןיא טריזיר
 םָארטש רעקרַאטש ַא יוװ ךיז טָאה ,'דנוב' ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא גנוגעװַאב
 -רַאפ טָאה ןוא דנַאלסור ןופ ןטנגעג עשידיי עלַא רעביא ןסָאגעגרעדנַאנַאפ
 -- עטָאלב עקידכשוח ,עקיּפמוז יד ,ךעלטעטש ןוא טעטש רעטרעדנוה טּפַאכ
 טייקליטש יד .ןרָאװעג טרעדורעגפיוא תמאב זיא -- יַאטרעשט' עשידיי יד
 יװ ױזַא עיצַאנ ַא ןדיי ןענייז יצק ..."ןרָאװעג טרעטשעצ זיא טייקיאור ןוא
 ,טינ הישק ןייק רָאג סָאד זיא ןשטנעמ ןטושּפ ַא רַאפ ? סעיצַאנ ערעדנַא עלַא
 .וו.זַא.א ןקַאילָאּפ --- ןקַאילָאּפ ,ןסור ןענייז ןסור יוװ ,ןדיי ןענייז ןדיי ? טסייה סָאװ
 רעטצעל רעד עמַאס זיב ןרָאי רעטרעדנוה ליפ ןופ ךשמ ןיא :עקַאט ןוא

 ןבעל ץנַאג רעייז; .."קלָאפ רעדנוזַאב ַא יו רָאג טבעלעג ןדיי ןבָאה טייצ
 רעקיטסייג ןוא רעלעירעטַאמ רעדנַא ןַא טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא
 ןבָאה עכלעוו ,תודימ ןוא ןטיז עכלעזַא זַא ,ןגָאז ןעד ןעמ ןעק; ..."רוטלוק
 רעטרעדנוה ןוא רעקילטנעצ ןופ ףיולרַאפ ןיא טלצרָאװעגנייא ףיט רעייז ךיז
 *? ןביילב טינ רכז ןייק טעוװ ייז ןופ ןוא ןרעוו ןדנואוושרַאפ ךיג ןלעוו ,תורוד

 ןעניואוו ייז ואו דנַאל םעד ןיא 'עדמערפ' ןענייז ןדייא :טגָאז ןעמ
 ןיק טשינ ייז ןענייז רַאפרעד ןוא 'םייה' ענעגייא ןייק טשינ ןבָאה ןדיי
 ,ןיינ ? טקנוּפדנַאטש ַאזַא ףיוא ןייטש ,רעירַאטעלָארּפ ,רימ ןענעק ,, ..."עיצַאנ
 ןכלעו וצ ןוא ןרָאי רעטרעדנוה ליפ ןיוש ןעניואוו רימ ואוו דנַאל סָאד
 רעזנוא זיא דנַאל סָאד טָא -- םידעפ רעטנזיוט טימ ןדנובעגוצ ןענייז רימ
 רעניווטיל ,ןקַאילָאּפ וצ טרעהעג סע יװ ױזַא טקנוּפ זנוא טרעהעג סע .,םייה
 ..."םיא ןציזַאב עכלעוו ,רעקלעפ ערעדנַא עלַא ןוא

 טינ ןבָאה ייז לייוו ,עיצַאנ ןייק טינ רַאפרעד ןענייז ןדיי זַא ,טגָאז ןעמ,
 80 ןופ זַא ,ןזיוװַאב טָאה 1897 ןופ קיטסיטַאטס יד; ..."ךַארּפש ענעגייא ןייק
 ןָאגרַאשז םעד טכיורב גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טנעצָארּפ 92 זיב
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 ? ךַארּפש-סקלָאפ עשידיי יד טשינ סָאד ןעד זיא -- ךַארּפש-רעטומ רעייז סלַא

 "רָאפ ןסיורג ַא רעבָא ,טלקיװטנַא רעייז טשינ ךָאנ זיא ךַארּפש יד ,תמא
 עכלעזַא ןוא ,רוטַארעטיל עשּפיה ַא ןיוש טָאה יז .טכַאמעג ןיוש יז טָאה טירש

 גנוריצ ַא ןעוועג ןטלָאװ .לג ,ד ןוא שטיװָאמַארבַא ,ץרּפ יו רעביירש עשידיי
 םעד ןופ גנוגעווַאב יד; ..."ןרוטַארעטיל עשיאעּפָאריײא עסיורג יד רַאפ ךיוא
 ןיוש טריטסיזקע יז טניז טייצ רעצרוק רעד רַאפ טָאה טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי
 ,קלָאפ ןשידי םעד ןופ ןבעל םעד ןיא טייקשירפ ליפ ױזַא ןגָארטעגניײירַא

 ךייר ױזַא טָאה ןוא ןעגנולעטשרָאפ ןוא ןפירגַאב עיינ ליפ ױזַא ןפַאשַאב טָאה

 רעד זַא ,ןקורדסיוא ןוא רעטרעװ עיינ טימ ,ךַארּפש עשידיי יד טכַאמעג
 ןרָאװעג זיא ןוא םינּפ ןייז ןטיבעגרעביא ןצנַאג ןיא טעמכ טָאה !?ןָאגרַאשז'
 ,(' "קלָאפ ןלערוטלוק ַא ןופ ךַארּפש עלערוטלוק ַא
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 תובישח ןוא טיורב רַאפ 2

 -ַאב רעשידיי רעד ןופ ןבעל סָאד ןעוועג זיא טצענערגַאב ןוא טמיוצרַאפ
 ןוא טכער-רעגריב ןיא זיױלב טשינ .דנַאלסור ןשירַאצ ןיא גנורעקלעפ
 יד ,טכער-גנודליב ןוא טכער-גנוניואוו ןיא זיולב טשינ ,טכער עלַאנָאיצַאנ
 רעד .טכעריסטעברַא רעייז ןיא טצענערגַאב קרַאטש ןעוועג ךיוא ןענייז ןדיי
 הליחתכל ןבָאה רעפרעד יד ןיא ןעניואוו וצ טָאברַאפ רעד ןוא בשומה-םוחת
 אלימב ןוא דנַאל ןופ לייט ןטסערג:טייוו םעד וצ :עװ םעד ייז רַאפ טכַאמרַאפ
 םענעטָאברַאפ םעד ףיוא זיולב ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטיבעג-טעברַא ייר ַא וצ
 רעד ןופ עטמַאַאב יו טקיטפעשַאב ןייז טנעקעג טשינ ךיוא ןבָאה ןדיי .חטש
 ןבָאה רעטעברַא עשידיי .בשומה-םוחת ןיא וליפא טעטש יד ןופ ןוא הכולמ

 טשינ ייז ןעמ טָאה ןקירבַאפ עשידיייטשינ ןיא .גָאלּפ ַא ךָאנ ןופ ןטילעג
 ןבָאה סָאװ ,ןטנַאקירבַאפ עשידיי לָאצ עשּפיה ַא ןעוועג זיא'ס ןוא טזָאלעגנײרַא

 ,עבלעז סָאד ןוטעג ךיוא
 רעטנזיוט רעטרעדנוה ןעוועג ךָאד ןענייז ןעגנוצענערגַאב עלַא יד ייב

 טקיטפעשַאב ןעוועג ייז ןענייז רקיעב .עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא עשידיי
 ןוא ןטַאטשקרעװ עניילק ןיא ,עירטסודניא רעלעטימ ןוא רעניילק רעד ןיא
 עסיורג ןיא טעברַאעג טָאה סָאװ ,לייט ַא ןעוועג ךיוא רעבָא זיא'ס .,ןקירבַאפ
 ןעגנוטעברַאסיױא ,ךעלעבעווש ,קַאבַאט ,ליטסקעט ןופ ןכַאפ יד ןיא : ןקירבַאפ
 ןבָאה סע ואוו ,ןכַאפ ןעוועג ןענייז'ס ,ערעדנַא ןוא רעדעל ,לַאטעמ ,ץלָאה ןופ
 יד ואוו ,טעטש ליפ ןעוועג ךיוא ןענייז ױזַא ,רעטעברַא עשידיי טרינימָאד
 ןענייז ןטסנידרַאפ יד .טייהרעדנימ ַא ןעוועג ןענייז רעטעברַא עכעלטסירק
 ןטסמירָא םעד וליפא ןקעד וצ טקעלקעג טשינ ןבָאה ןוא עניילק רעייז ןעוועג
 ךיז רעדניק ןוא ןעיורפ יד ךיוא ןבָאה ,עילימַאפ-רעטעברַא ןַא ןופ טעשזדוב
 .ךָאײסטעברַא ןיא ןענַאּפשנײיא טזומעג

 רעקילטנעצ טימ עשרַאװ ןעוועג זיא רטנעצ-רעטעברַא רעטסערג רעד
 -רעטעברַא עשידיי עסיורג ,עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא עשידיי רעטנזיוט
 יד טרינימָאד טָאה'ס ואוו ,קָאטסילַאיב ןוא שזדָאל ןעוועג ןענייז ןערטנעצ

 "נזיוט טימ טעטש ערעדנַא ייר ַא ןעועג ךיוא ןענייז'ס .עירטסודניא-ליטסקעט
 : קסניּפ ןעוועג זיא טעטש ּפיט ןקיזָאד םעד ןופ ענייא .רעטעברַא עשידיי רעט
 ןקירבַאפ ןכעצ 1715 ָאד ןיא -- טכירַאב ַא טליצרעד --- טָאטש ןיא,
 זיב (קידייל ןעייג ןוא) טקיטפעשַאב ןענייז סע עכלעוו ןיא ,ןטַאטשקרעוװ
 ןענָאיַאר 12 ףיוא טלייטעצ ןענייז ייז .רעטעברַא עשידיי 2,000 -- 0
 לייטנטסרעמ טײטשַאב עסַאמ עגיה יד .רעדעי רעטעברַא 500 זיב 50 ןופ
 ןשיוװצ -- רינַאפ ,ךעלדיימ 500 -- לקעלפ :ןכעצ עטסערג יד .ןעיורפ ןופ
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 רעטעברַא 450 ןופ -- לבעווש ,ךעלדיימ רעמ רעדָא 100 ןַארַאפ רעטעברַא 0

 ..ןעיורפ ץלַא --- יירעדיינש ,עקבָארּפ ,טכיל .ךעלדיימ 400 זיב ןַארַאפ

 "ןַאב -- ןַאמ 3,500 זיב טָאטש ןיא ןַארַאפ ןענייז רעטעברַא עכעלטסירק

 .(* רעקינַאכעמ ,רעיוב-ףיש ,ועטעברַא

 ,גנובעלפיוא רעלערוטלוק ןוא טייהיירפ רעשיטילָאּפ רַאפ ףמַאק םעד יו

 רעשידיי רעד ןופ ףמַאק ןשימָאנָאקע םעד טריפעג דנוב רעד ךיוא טָאה ױזַא

 ןופ בצמ-סנבעל םעד ןביוהוצפיוא ןעגנואימַאב יד ןיא .טפַאשרעטעברַא

 ,תוריכש ערעכעה :ןעגנורעדָאפ-טּפיוה יירד טרירוגיפ ןבָאה ןשטנעמ-סטעברַא

 רַאפ ףמַאק ַא ןעוועג זיא'ס .גנולדנַאהַאב ערעסעב ,גָאט-סטעברַא רערעצריק

 יד ןטיהּפָא רַאפ ןוא טנוזעג סָאד ןרטּפ טשינ רַאפ ,טיורב לקיטש רעסערג ַא

 .דנוב ןכרוד ןָאטעג סע ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד .תובישח עכעלשטנעמ

 :ןַאמלוש .װ רעוט רעשידנוב רעד םעד ןגעוו טלייצרעד

 'דנוב' ןופ ץנעטסיזקע רעד ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא זיא ךעלטנגייא,

 ואוו ןוא גנוגעװַאב .ּפָארּפ יד ךיז טקידנע ואוו ןדיישוצרעטנוא ןעוועג רעווש

 ןוא רעוט עשידנוב יד ןופ טעברַא:טּפיוה יד .עשיטילָאּפ יד ןָא ךיז טביוה

 עשידיי יד ןריזינַאגרָא ןיא ןענַאטשַאב זיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ

 -ניא עלענָאיסעּפָארּפ עכעלגעטיגָאט ערעייז ןופ ןדָאב ןפיוא ןסַאמ-רעטעברַא

 ןגָארטעג ןיוש הליחתכל ןבָאה ןקיירטש עשימָאנָאקע-ןייר יד, ..."ןסערעט

 עשיטילָאּפ יד ךיוא טָאה ייז טימ טריפעגנָא ןוא .רעטקַארַאכ ןשיטילָאּפ ַא ךיוא

 -רֶא עשימָאנָאקע עלעיצעּפס ןלייטסיוא ןגעוו .דנוב רעד -- עיצַאזינַאגרָא

 ןיא ןעמ טָאה ,ףמַאק ןשימָאנָאקע-ןייר ןטימ ןריפנָא ןלָאז עכלעוו ,סעיצַאזינַאג

 יד ןעװק .."ןטכַארט טנעקעג טשינ גנוגעוװַאב רעד ןופ ןרָאי עטשרע יד

 טָאה ,ןסַאמ ערעטיירב ןעמונעגמורַא ןוא טיײרּפשרַאפ ךיז טָאה גנוגעוװַאב

 -עג"יזַא יד ךַאפ ןדעי ןיא ןפַאש וצ טייקידנעוװטיונ ַא ןזיװעגסױרַא ךיז

 -עג זיא עבַאגפיױא עטקעריד רעייז סָאװ ,'סעקדָאכס' עשימָאנָאקע ענעפור

 תעב םיתב-ילעב יד טימ ןעלדנַאהרעטנוא ,ןקיירטש יד טימ ןריפוצנָא ןעוו

 ןדעי ןיא ןבָאה 'סעקדָאכס' עשימָאנָאקע יד טימ ךיילגוצ .טקילפנָאק ַא

 סָאװ ,'סעקדָאכס' עשיטילַאּפ ערעדנוזַאב ךיוא טריטסיזקע ךַאפ ןרעסערג

 -יגַא רעשיטילָאּפ רעד טימ ןריפוצנָא ןעוועג זיא עבַאגפיוא עטקעריד רעייז

 םיא ךרוד ןוא טָאטש ןופ רטנעצ ןשיטילָאּפ םעד טימ ןדנוברַאפ ןייז ,עיצַאט

 -ָאקע יד ןופ רעדילגטימ בור סָאד, ..?עיצַאזינַאגרָא רעצנַאג רעד טימ
 ,* ?עשיטילָאּפ יד ןופ רעדילגטימ ךיוא ןעוועג ןענייז !סעקדָאכס' עשימָאנ

 ךרוד דנוב רעד טָאה ץנעטסיזקע ןייז ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןיוש

 רערענָאיצולָאװער רעד טימ ןדנוברַאפ ןקיירטש ןוא ןפמַאק עשימָאנָאקע יד

 ןענייז'ס .טפַאשרעטעברַא רעשידי רעד ןופ ןטכיש ערעטיירב גנוגעװַאב

 .טרירַאבמוא ןבילבעג ןענייז סָאװ ,ןלייט עקידנטיידַאב ןעוועג ךָאנ רעבָא

 "יב עכעלטע .ןרָאװעג ןסירעגטימ ייז ךיוא ןענייז 1902-4 ןרָאי יד ןיא

 : ןליּפש

 "עג קירבַאפ-סנַאיַאפ רענרעדָאמ ַא ןיא ןענייז (ןילָאװ) דָארבנעמַאק ןיא

 טָאה 1903 רעבמעווָאנ ןיא .ןדיי 400 ייז ןופ ,רעטעברַא 600 טקיטפעשַאב ןעוו

26 



 .ןַאמ 500 רעביא ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ קיירטש ַא טריזינַאגרָא דנוב רעד
 רע זַא ,טָארדעג טָאה װַאטסירּפ רעד .ןכָאװ 2 טרעיודעג טָאה קיירטש רעד
 םעד ןבָאה רעקיירטש יד .קיירטש םעד ןכערב וצ ןקַאזָאק ןעגנערב טעוװ
 סָאװ ,רעטעברַא יד .עזרעב-רעטעברַא ןַא ןיא טלדנַאװרַאפ שרדמה:תיב
 ךיז ןבָאה ,קיירטש ַא ןיא סױרַא ןבעל רעייז ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןענייז
 ןיא ןענייז ךעלגעטיגָאט .טכַאמ רעד יבגל ץלָאטש ןוא טסעפ ןטלַאהעג
 ןעמוק ךיוא ןגעלפ סע ןיהואוו ןעגנולמַאזרַאפ ןעמוקעגרָאפ שרדמה:תיב
 .רעבוג רעד ןעמעוו ,םרַאדנַאשז ַא ןוא רָאטקעּפסניא-סטעברַא רעד ןדייר
 ןטלַאהעג טָאה וװָאלרָא םרַאדנַאשז רעד; ןעוו ,טקישעג לעיצעּפס טָאה רָאטַאנ
 יד ןגעװ קידנדייר טָאה ןוא ןטנוב עשידיי יד ןגעו עדער עקידרעייפ ַא
 ןָאטעג גערפ ַא ,רסיק ןרַאפ ןוא טָאג רַאפ ארומ טשינ ןבָאה סָאװ ,ןרָאטַאטיגַא
 ןעוועג טייקליטש עטיוט ַא זיא ,רסיק םעד ביל ןבָאה ייז יצ עטלמַאזרַאפ יד

 | .:"רעפטנע רעד
 טשינ ,עסַאמ-רעטעברַא יד, : טלייצרעד טרעוו עשרַאװ ןופ טכירַאב ַא ןיא

 ריא ףיוא ןפרַאװ וצ ךיז טערַאטס ייצילָאּפ יד סָאװ םעד ףיוא קידנקוק
 יד ןזײװאוצסױרַא ךיז טערַאטס יז סָאװ םעד ףיוא קידנקוק טשינ ,ארומ ַא
 ַאב רעד וצ רעמ ןוא רעמ ץלַא וצ טייטש ,גנוריגער רעד ןופ טכַאמ עסיורג
 ,רעטעברַא ןטכיש עיינ ןוא עיינ ץלַא ףיוא ךיז ןביוה טייצ עטצעל יד .גנוגעוו
 ןייק ןעועג טשינ זיא סע עכלעו טימ ,עסַאמ רעטסטייו רעד ןופ ןטכיש
 ןיא סױרַא ןעייג ןקירבַאפ ענעדישרַאפ ןופ רעטעברַא ליפ .ןעגנודניברַאפ
 טעב ןטייז עלַא ןופ .ןעגנולמַאזרַאפ ןכַאמ ייז ןופ לָאז ןעמ ןטעב ןוא סַאג

 ,(++ ",וו,זַאא .רוטַארעטיל עלַאגעלמוא ןעמ
 עשידיי טנזױט 2 רעביא טקיירטשעג עשרַאװ ןיא ןבָאה 1903 רעמוז

 .רעטסוש עשינַאכעמ טנזיוט רעביא ייז ןשיוצ ,ןכַאפ עכעלטע ןופ רעטעברַא
 יד ןופ ָאוינ רעקיטסיג רעד :טכירַאב ַא ןיא טגָאזעג טרעוו ייז ןגעוו
 יז ןענייז עסַאמ רעסיורג רעייז ןיא .רעקירעדינ ַא רעייז זיא רעטסוש
 -געמ עלַא .םיטַאבעלַאב יד רַאפ ךיז ןקערש ןוא ענעגָאלשרעד ,ןטעבַאפלַאנַא
 -סױרַא ןוא עסַאמ רעטרעווילגרַאפ רעקיזָאד רעד וצ ןעמוקוצוצ ןוואורּפ עכעל
 טייקכעלקריוו רעקימורַא רעד וצ גנואיצַאב עקיניזטסואווַאב ַא ריא ייב ןפור
 ןוא טייקנסיוומוא ןופ טנַאװ רעביוט רעד ייב ןרָאװעג טּפַאלקעצ ןענייז --
 רענעסָאלשטנַא רעד ןוא יַאמ ןט1 ןופ סעיצַארטסנָאמעד יד רעבָא ."תונדחּפ
 םרוג ןבָאה סַאג עקישזד ףיא עזרעב רעייז רַאפ רעטעברַא יד ןופ ףמַאק
 ןײגסױרַא ןוא ןטכַארטרַאפ ךיז ןלָאז רעטסוש עשינַאכעמ יד ךיוא זַא ,ןעוועג
 .( רעטקַארַאכ ןשימרוטש ַא ןעמונעגנָא זייוונטייצ טָאה סָאװ ,קיירטש ןיא
 ןעוועג ןענייז 1903 ןיא ןקיירטש רעװעשרַאװ יד תעב ןעגנורעדָאפ-טּפיױוה יד)
 10 ןופ הפסוה-ןיול ַא ןוא 1615 טָאטשנָא גָאט-סטעברַא רעקידהעש-12 ַא
 .(טנעצָארּפ 20 זיב

 עשימרוטש ַא ןביוהעגנָא ךיז קָאטסילַאיב ןיא טָאה 1903 רעבָאטקָא ףוס
 ןקיירטש ןבױהעגנָא ןבָאה דנוב ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא .עיצקַא-קיירטש
 -עצ ןתעב .טרעטשעג לַאטורב טָאה ײצילָאּפ .רעבעװ עשילױּפ ןוא עשידיי
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 "עג ךיוא טָאה יז .רעטעברַא 60 טריטסערַא יז טָאה גנולמַאזרַאפ ַא ןביירט

 -רַאפ רענלעז ןוא ײצילָאּפ ןבָאה גָאט םעד ךשמב .סַאג ןיא ןשטנעמ טּפַאכ

 ,רעבעװ יד .טגערעגפיוא קרַאטש ןעמעלַא טָאה סָאד .ןשטנעמ 150 ןעמונ

 טרעדָאפעג ןוא יײצילָאּפ רעד וצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה ,ןטסירק ןוא ןדיי

 יד .ןריטסערַא ךיוא ייז ןעמ לָאז טשינ ביוא ןוא עטריטסערַא יד ןעײרפַאב וצ

 טָאה ײצילָאּפ רעד ןופ ףיוה ןפיוא ,עטייווצ סָאד ןבילקעגסיוא טָאה ײצילָאּפ

 ןיא טריפעגּפָא רעטעּפש ןעמ טָאה 100 ןוא ןַאמ 250 םורַא ןטלַאהרַאפ ןעמ

 םענײמעגלַא ןַא טרימַאלקָארּפ דנוב רעד טָאה םעד ףיוא רעפטנע סלַא .עמרוט

 -- טעברַא יד ןפרָאװעג ןבָאה רעטעברַא טנזיוט 10 ךרעב .טָאטש ןיא קיירטש

 גנורעדָאפ-טּפיוה יד .רעטעברַא עכעלטסירק לָאצ עסיורג ַא ןוא עשידיי עלַא

 טָאה גָאט ןבלעז םעד ןופ טנוװָא ןיא ,עטריטסערַא יד ןזָאלסױרַא ןעוועג זיא

 ןוא עטריטסערַא עלַא ןזָאלצסױרַא ןליױפַאב רָאטַאנרעבוג רענדָארג רעד

 טָאה רָאטַאנרעבוג רעד .ןרָאװעג טקידנערַאּפ זיא קיירטש רענײמעגלַא רעד

 רע טָאה ןטַאקַאלּפ יד ןיא .םילוזליז טימ לופ ןטַאקַאלּפ ןּפעלקסיוא טזָאלעג

 טלַאװג ןוא סעקנושַארטס טימ סעקַאדײל עקיטכערטרעדינ זַא ,טגָאזעג

 .?םעד וצ טנורג ןכעלצעזעג ןָא טעברַא יד ןפרַאװ וצ רעטעברַא יד ןעגניווצ

 -עגּפָא דלַאב רָאטַאנרעבוג םעד טָאה דנוב ןופ טעטימָאק רעקָאטסילַאיב רעד

 .ףורטיוא ןפרַאש א טימ טרעפטנע

 ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא דנוב םעד זיא קיירטש ןסיורג םענעסיברַאפ ַא

 -"סיוא זיא קיירטש רעד .ענדָארג ןיא קירבַאפיקַאבַאט סיקסוועשערעש ןיא

 4 ךרעב טרעיודעג ןוא 1903 רעבמעצעד ןופ געט עטצעל יד ןיא ןכָארבעג

 .סנירעטעברַא ןוא רעטעברַא 2,200 טקילײטַאב ךיז ןבָאה םיא ןיא .ןכָאװ

 ןעמענוצ ןוא רעכערב-קיירטש ןגָאזּפָא ןעוועג ןענייז ןעגנורעדָאפ-טּפיוה יד

 ךַאמּפָא םענעכָארבעג םעד ןריפסיוא ךיוא יוװ ,סנירעטעברַא עטגָאזעגּפָא

 רעד .גנולײטּפָא ןייא ןיא קיירטש ןזייוולייט ןטקידנערַאפ סָאװ-רָאנ ַא ךָאנ

 ןריפ ןוא ןריזינַאגרָא םייב טעברַא עלַאסָאלָאק ַא טגײלעגנײרַא טָאה דנוב

 ןופ ןעגנורעטש יד ץָארט ,ןענייז קיירטש ןופ טייצ רעד ןיא ,קיירטש םעד

 טזָאלעגסױרַא טָאה'מ ןוא ןעגנולמַאזרַאפ 50 ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ,ייצילָאּפ רעד

 סָאװ ,רעוט טקישעגּפָארַא לעיצעּפס טָאה .ק.צ רעד .ןפורפיוא לָאצ עסיורג ַא

 תונשקע רעד ףיוא טקוקעג טשינ .עיצַאזינַאגרָא רעקיטרָא רעד ןפלעה ןלָאז

 ןגעק .ןרָאװעג טליּפשרַאפ קיירטש רעד זיא רעקיירטש יד ןופ רעיודסיוא ןוא

 ײצילָאּפ ,ןטנַאקירבַאפ יד ןופ עיצילַאָאק עטסעפ ַא ןעוועג זיא רעטעברַא יד

 10 רעביא ןעמַאזצ -- סעילימַאפ ערעייז טימ רעקיירטש יד .רעגנוה ןוא

 ןכעלבעטשכוב ןיא טרעגנוהעג ןוא טלעק ןטילעג ןבָאה -- תושפנ טנזױט

 זיא לָאצ רעייז סָאװ ,תונקז ןוא םינקז רקיעב -- לייט ַא .טרָאװ ןופ ןיז

 תעב .טנעקעג טשינ ןטלַאהסיױא רעגנעל ןבָאה -- עשּפיה ץנַאג ַא ןעוועג

 ןבָאה ,טסעפ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה סנירעטעברַא ןוא רעטעברַא ערעגניי יד

 .גנולפייווצרַאפ וצ טריפרעד ןשטנעמ ערעטלע יד רעגנוח ןוא טלעק

 תונחמ עצנַאג; :ןרָאװעג טלייצרעד זיא ענדָארג ןופ טכירַאב ַא ןיא

 ךעלקערש ,עטרַאדעגסיױא --- קירבַאפ ןופ ןרעיוט יד ןיא גָאט ןדעי יז ןּפַאלק
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 ןכיוה ַא טימ ןוא ,רעגנוה ןוא טיונ ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד יו ,עטּפעשעגסיױא
 ןעמוק'ס .טעברַא רעד וצ ייז ןעמענוצ טנַאקירבַאפ םעד ייז ןטעב ןייוועג
 -ַאפ ןופ ץרַאה סָאד ןכַאמ ךייוו קידנלעוו ,ןבײרשַאב םוצ טשינ סענעצס רָאפ
 ןופ ןצעמע ןעעזרעד ייז ןעוו ,תונקז עכעלקילגמוא יד ןעיירש ,טנַאקירב

 רענעמ ערעזנוא !ןבעל לָאז יקסוועשערעש' :םיברוקמ סיקסוועשערעש

 : ןגירשעג ןבָאה תונקז יד ."...'ןבעל לָאז יקסוועשערעש רעבָא ,ןברַאטש ןלָאז

 (ָאטָאסור) ןטנַאקירבַאפ יד ןופ םענייא וצ .."שדקמה-תיב םעד ףיוא טנפע;
 סָאד ןעקנירט ןוא סיפ ערעייא ןשַאו ןלעװ רימ, :ןגירשעג תונקז יד ןבָאה
 ןופ עּפורג ַא טָאה ןענוװַאד ןתעב ןוא ,."קירבַאפ יד טנפע יבַא -- רעסַאװ
 ןוא טנַאװ-חרזמ רעד וצ ןסירעגוצ ךיז ,להוש ןיא ןזיוװַאב ךיז ?עכַאװש, יד
 -עג ןבָאה לייט .ןיקסוועשערעש ףיוא ןקריוו וצ םיריבג יד ייב ןטעבעג ךיז
 ךיז ןבָאה סענעצס עכעלנע .ןענװַאד ןזָאל טשינ ןלעװ ייז זַא ,טעשַארטס
 ,ןלַאפ ןעוועג ךיוא ןענייזס .,תוליפת-יתב ערעדנַא ןיא ךיוא טליּפשעגּפָא

 ,(:* ןטנַאקירבַאפ יד ןגעק תוליפת-יתב ןיא סעדער ןטלַאהעג טָאה'מ זַא
 "ועשערעש ףיוא ןעוועג זיא גנוניימ עכעלטפַאשלעזעג יד ,טָאטש יד;

 ןוא ענדָארג ןיא ךיז ייב העד-לעב רעד זיא יקסוועשערעש לייוו ,דצ סיקסו

 ןעוועג זיא טָאטש יד ךעלטנייפ טייוו יוװ .וצ ןעמ טעקמָאב ױזַא ,טגָאז רע יו
 טכַאמרַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ןופ ןעזוצסױרַא זיא עדנקיירטש יד ןגעק
 קיפליהַאב טינ תועט-יּפ-לע םולשו-סח ידכ ,ןטלַאטשנַא-הלדצ עשלהק יד

 ןעמ זַא ,ןפורעגסיוא ןעמ טָאה ןלהוש יד ןיא .'קישטשווָאטנוב' ַא ןייז וצ
 -ןקיירטש יד רַאפ טלעג ןכַאמנעמַאזוצ ...תובדנ ןלייט ןיא קיטכיזרָאפ ןייז לָאז
 ײצילָאּפ יד ,(:* "רעווש רעייז ןעוועג םעד בילוצ זיא טפַאשלעזעג רעד ייב עד
 ןעמייה יד ןיא סעיזיווער טימ םישעמ טעברַאעג ןבָאה עירעמרַאדנַאשז ןוא
 ײצילָאּפ ןבָאה להוש ןיא ןָאזרעּפ 1,500 ןופ גנולמַאזרַאפ ןייא ,ןטסערַא ןוא
 טקידנעעג .טריטסערַא ןשטנעמ טרעדנוה ןוא טלגנירעגמורַא ןקַאזָאק ןוא
 ןעגנורעדָאפ יד ןבָאה ןטנַאקירבַאפ יד סָאװ ,םעד טימ ץלַא סָאד ךיז טָאה
 -רַא 200 רעביא טעברַא רעד וצ טזָאלעגנײרַא טשינ ןוא ןבעגעגכָאנ טשינ
 .רעטעב

 רעטעברַא טקיטיײזַאב ןעמ טָאה ןקירבַאפ עסיורג ערעדנַא ןופ ךיוא
 -ּפָא אטח ַאזַא רַאפ ,לשמל ,ןעמ טָאה 1902 ןיא ,טייקשירעפמעק רעייז רַאפ
 רעקסנימ ,ריזאמ ןיא קירבַאפ-ךעלעבעװש רעד ןיא רעטעברַא 150 טגָאזעג
 ,עינרעבוג

 ערעטלע יד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה רעטרע ערעדנַא ייר ַא ןיא ךָאנ
 ּפַאק עטשרע יד ןוא קיטפַאהדנַאטש רעקיניוו ןעוועג ןענייז רעטעברַא
 ,ףמַאק ןיא ןעגנַאגעג ןרעג טשינ רעדָא סעיצקַא ענעגיוצרַאפ תעב טרילוט
 ןופ טנַאװ ַא ףיוא ןפָארטעגנָא ןבָאה ןעגנומיטש ערענָאיצולָאװער עיינ יד
 -ךעלעבעוװש סװָאנָאמָאלָאס ןיא ןעמ טָאה 1904 ןיא .ןטייהניואוועג עטלַא
 -ַאב ןעוועג ןענייז'ס ואוו ,,בוג רעקסנימ ,וָאסירָאב ןיא אירָאטקיױו קירבַאפ
 "ניי יד .עיצקודָארּפ יד טרענעלקרַאפ ,רעטעברַא טנזיוט רעביא טקיטפעש
 יד זַא ,עיצקַא ןַא ןריפוצנָא דנוב םוצ טעדנעוװעג ךיז ןבָאה רעטעברַא ערעג

29 



 ףיוא ןעגנַאגעג ןענייז רעטעברַא ערעטלע יד .ןדייל טשינ ןלָאז רעטעברַא
 ןענעייל טזָאלעג טשינ) ןעוועג האירקה-בכעמ :געװ םענעטָארטעגסיױא רעייז

 .עציטש ןלייט וצ טגנַאלרַאפ ןוא (להוש ןיא תבש הרות יד

 ןענייז סָאװ ,ןקיירטש ערענעלק יד ןעגנולשרַאפ ןבָאה עיגרענע ליפ

 .ךעלטעטש ןוא טעטש רעטרעדנוה ןיא ןעמוקעגרָאפ לָאצ רעסיורג רעייז ַא ןיא

 ןרָאװעג טנכייצרַאפ 1904 יַאמ ןט1 ןזיב 1902 יַאמ ןט1 ןופ ןענייז שזדָאל ןיא
 ייז ןענייז בורייּפילע .עטקילײטַאב 2,105 טימ ןקיירטש טרעדנוה ךרעב
 ןקידרקפה ,רעטעברַא יד ןופ גנולדנַאהַאב רעטכעלש בילוצ ןעמוקעגרָאפ

 ןבָאה ןקיירטש יד ןופ טפלעה ַא זיולב .לג,ד.א טעברַא רעד ןופ ןקיטיײזַאב

 ,ךיירגלָאפרעד טקידנעעג ךיז

 קיירטש רעשימָאנָאקע רעניײמעגלַא ןַא ןעוועג 1902 רעמוז זיא קסנימ ןיא
 ןטימ טריפעגנָא לעיציפָא טָאה דתב רעד .עטלעטשעגנָא-סלדנַאה יד ןופ
 ,טנװָא 9 ןטפעשעג יד ןכַאמרַאפ :ןעוועג ןענייז ןעגנורעדָאפ יד .קיירטש

 -דנַאהַאב ערעסעב ,גנואיצַאב עכעלטנרָא ,גָאטימ ףיוא העש ןבלַאהטרעדנָא

 ,טקיירטשרַאפ ןבָאה סעקישטזַאקירּפ טרעדנוה 18 ..וװ.זַאאא ךעלגניי ןופ גנול
 ןַא ןרָאװעג טריפעג עטלעטשעגנָא-סלדנַאה יד ןשיװצ זיא טעטש לָאצ ַא ןיא

 ימָאק) ןטנעצָארּפ ןוא ימָאק ןעמענ ןופ םעטסיס םעד ןפַאשּפָא רַאפ עיצַאטיגַא

 יד טפיוק ,רחוס רעד ,סָאבעלַאב רעד ןעמעוו ייב ןטנַאקירבַאפ יד ןופ ---
 "רַאפ רעד ןופ ןירַא טמענ רחוס רעד סָאװ ,ןוידּפ ןופ --- ןטנעצָארּפ ; הרוחס
 לייט ןיא טריפעגנייא ןעװעג זיא סָאװ ,םעטסיס רעד .(הרוחס רעטפיוק
 "רַא םעד ןרענעלקרַאפ ןלעוו וצ טרעטשעג ןטלעטשעגנָא םעד טָאה ,רעטרע

 "רעביא טימַאב ךיז טָאה'מ .תוריכש ערעכעה ןרעדָאפ וצ ןוא גָאט-סטעב

 ןלַאפ ןסערעטניא ערעייז זַא ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה עסַאמ עסיורג יד ןגייצוצ

 .טפַאשרעטעברַא רעצנַאג רעד ןופ ןסערעטניא ענײמעגלַא יד טימ ףיונוצ ךיז

 רעד טָאה ,סעצישטזַאקירּפ ןוא סעקישטזַאקירּפ עלַא וצ ףורפיוא ןַא ןיא

 שלַאפ יװ ןזיוועגפיוא (1903 רעבמעצעד) דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ

 יד ןופ רעכעה ןעייטש ייז זַא ,עטלעטשעגנָא יד ןופ שינעדערנייא יד זיא'ס

 "עברַא רעד טימ אשמו-עגמ ןייק ןבָאה טשינ רעבירעד ןליוו ןוא רעטעברַא

 :טגָאזעג טרעוו ףורפיוא ןיא .גנוגעוװַאב-רעט

 טנכער ריא ,רעטעברַא עכעלנייוועג ןופ רעקידסחוימ רַאפ ךיז טלַאה ריא,

 גָארטּפיוא ןייק ןבָאה וצ טינ טסַאּפ ךייא ןוא רעדניק עשיתבה:לעב רַאפ ךיז

 ךייא טרעטש תונסחי עשלַאפ יד ןוא הוואג יד טָא .תוכאלמ-ילעב ןייק טימ

 ךיז טלייט ריא סָאװ םעד טימ זַא ,ןעזנייא ןוא ךַאז יד רעפיט ןרעלקַאב וצ

 ןתמא רעד ןיא .הער עטסערג יד ןיילַא ךיז ריא טוט רעטעברַא יד ןופ ּפָא

 ןוא ,רעטעברַא יד ןופ עגַאל רעד וצ ךיילג םיטרּפ עלַא ןיא עגַאל רעיא זיא

 ערעייא ןוא ךייא ןשיװצ רָאנ ,ייז ןוא ךייא ןשיוצ טשינ ָאד זיא קוליח ַא

 ,"םיטַאבעלַאב

 ױזַא דיי ייב טײרּפשרַאפ קרַאטש רעייז ןעוועג זיא טעברַא-ןעיורפ

 ןופ טשרעהַאב ןעוועג ןצנַאג ןיא ןענייז ןכַאפ לָאצ ַא .טעברַא-רעדניק ךיוא
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 (1903 רַאונַאי דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ ףורפיוא ןַא ןיא .ןעיורפ
 לַארעביא רימ ןעניפעג ,ןוט קילב ַא טשינ ןלָאז רימ ואוו; :רימ ןענעייל
 סעקטסידָאמ ,ןענירעטעברַא-יורטש ןוא סנירעטיינ-עקשטנעה :ןענירעטעברַא
 -ןטַאװַארק ףיוא ,רעלקומש ןוא רעריזירפ ייב ,ןענירעטעברַא-עיזַאטנַאפ ןוא
 טעברַא לַארעביא ,ןקירבַאפ-סקַאװהוש ןוא -קַאבַאט ףיוא ,ןקירבַאפ-שעוו ןוא
 עסיורג ַא ָאד טליּפש טעברַא-ןעיורפ ידא .."רענעמ יד טימ ךיילגוצ יורפ יד
 ןיא טעמכ טרעװ סע עכלעוו ןיא ,ןכַאפ ליפ ןעמונעגנייא טָאה יז .לָאר

 טרעוו טעברַא-ןעיורפ יד לייוו ,"טדנעוװעגנָא טשינ טעברַא-רענעמ ןייק ןצנַאג
 ,טלָאצַאב רעקיליב

 ןיא .רעקידנטיײדַאב ַא ןעוועג טפָא זיא ןעניול יד ןיא דישרעטנוא רעד |
 רענעמ ןבָאה װָאסירָאב ןיא קירבַאפ-ךעלעבעװש רעטנָאמרעד-רעירפ רעד
 8 ןיב 6 ןופ זיולב --- ןעיורפ תעב ,שדוח ַא לבור 15 זיב 10 ןופ טנידרַאפ
 רעייז ןוא רעדניק טעברַאעג ךיוא ןבָאה קירבַאפ רעבלעז רעד ןיא .לבור
 טשינ ןבָאה סעילימַאפ-רעטעברַא יד .רענעלק ךָאנ ןעועג זיא טסנידרַאפ
 רעדניק יד ךיוא ןעמ טָאה ,ןעניול עניילק ערעייז טימ ןעמוקסיוא טנעקעג
 ןופ טָאברַאפ ןגעו ץעזעג-קירבַאפ םעד .ךָאײסטעברַא ןיא טנַאּפשעגניײא
 .עקירטעמ עדמערפ ַא ןזייו ךרוד ןטימעגסיוא ןעמ טָאה טעברַא-רעדניק
 ףוט טנעקעג טשינ סָאד ןבָאה סָאװ ,(עקירָאי 7:6) רעדניק ערעגניי יד
 רַאפ ךעלעדוּפ ןכַאמ םייב גָאט ַא העש 12710 םייה רעד ןיא טעברַאעג ןבָאה
 | ,(:* ךעלעבעווש יד

 רעד ןיא רעדניק ןוא ךעלדיימ ןופ קיירטש ַא ןכָארבעגסיױא זיא 1903 ףוס
 ,ןפורפיוא 2 טזָאלעגסױרַא טָאה דנוב רעד .ריזָאמ ןיא קירבַאפ-ךעלעבעװש
 ןכַאמ) לעמָאה ןיא סָאװ ענעגייא סָאד ןוט טעװ יז זַא ,טָארדעג טָאה ײצילָאּפ יד
 -נָא ןלעװ ןדיי רעריזָאמ יד זַא ,טרעפטנעעג ריא טָאה דנוב רעד .(םָארגָאּפ ַא
 ךרוד דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש) רעלמָאה יד סָאװ ,ןעלטימ עבלעז יד ןעמענ
 ייז ,גנולײטּפָא ןייא ןופ ךעלדיימ 250 ןבָאה טקיירטשרַאפ ,(ץושטסבלעז רעד
 -ַאב ערעסעב ,ןפָארטש יד ןרענעלקרַאפ ,הפסוה-ןיול ַא טרעדָאפעג ןבָאה
 טָאטש ןיא ןרַאוטָארט ןענעדרָאנײא ןוא רעעזפיוא 2 ןקיטײזַאב ,גנולדנַאה
 יד ןשיווצ םגה .טסרָאיװ ייווצ עטָאלב ןיא ןייג טפרַאדעג טָאה'מ לייוו ,ןיירַא
 ךיז עלַא ןבָאה ,רעדניק עקירָאי 12710 ןעוװעג ךיוא ןענייז סנירעקיירטש
 ןבָאה ןרָאטקעּפסניא ןוא יײצילָאּפ רעד ןופ ןעגנואָארד יד .טסעפ ןטלַאהעג
 -עג םיטַאבעלַאב יד ןבָאה ,טשינ טפלעה סע זַא קידנעעז .ןפלָאהעג טשינ
 יז :ייז ןשיװצ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ךעלדיימ עשיסור 25 יד החנה ַא טכַאמ
 טשינ זיא קירבַאפ יד ןעוו ,גָאט ןקידתבש ןרַאפ ןלָאצַאב וצ טגָאזעגוצ ןבָאה
 וצ טגָאזעג קירבַאפ רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ יד טָאה ייברעד .קיטעט ןעוועג
 -רַא עשידיי עקידנקיירטש יד ןופ ליצ-טּפיוה רעד; זַא ,ךעלדיימ עשיסור יד
 "ור ןגעק טנוב ַא רָאנ ,גנורעסעברַאפ עלעירעטַאמ יד טשינ זיא סנירעטעב
 ןטירד ןפיוא ןוא ךעלדיימ עשיסור יד ףיוא טקריוװעג טָאה סָאד ."רַאצ ןשיס
 עקינייא ןוטעגכָאנ ןבָאה ליּפשיײיב רעייז ,ןטעברַא ןביוהעגנָא ייז ןבָאה גָאט
 יד .טעברַא רעד וצ ןבירטעג ןבָאה ןרעטלע יד ןעמעוו ,ךעלדיימ עשידיי
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 ןבעגעגכָאנ טָאה'מ .ןכערב טזָאלעג טשינ רעבָא ךיז טָאה טייהרעמ עסיורג

 .(:* ןרָאװעג טקידנערַאפ קיירטש רעד זיא גָאט ןט5 ןפיוא ןוא ןעגנורעדָאפ יד

 רעד .סנירעכַאמנקָאז ןופ קיירטש רעסיורג ַא ןעוועג ךיוא זיא 1903 ןיא

 ןגעוו (1902 לירּפַא) ףורפיוא ןלעיצעּפס ַא טזָאלעגסױרַא טָאה דנוב ןופ .ק.צ

 רענליוו ןיא; --- :ןרָאװעג טגָאזעג זיא םיא ןיא .סנירעקיירטש יד ןפלעה

 קסניווד ןיא ,ךעלטעטש ליפ ןוא טעטש ענדזעיוא עריא עלַא טימ עינרעבוג

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה טעטש ערעדנַא ןוא לעמָאה ,קצָאלָאּפ ןיא ,קסבעטיוו ןוא

 "יא טּפַאכעגמורַא טָאה רעכלעוו ,סעקרעכַאמנקָאז ןופ קיירטש רעסיורג ַא

 רעד זיא גָאט -סטעברַא ןקידהעש 13 ַא ייב ."?סעקרעטעברַא 2,500 רעב

 ַא טימ ייז ןבָאה קירוצ רָאי 3 טימ; .ךָאװ ַא לבור 2 --- 1.1/2 טסנידרַאפ

 .ןיול-קיטש רעייז ןופ גנורעכעהרַאפ ַא ןגָאלשרעד ךיז קיירטש ןטקיניײארַאפ

 (רעלטימרַאפ) סרעטעװס ןוא ןטנַאקירבַאפ יד ןבָאה טייצ רעד רַאפ רעבָא

 טציא .סיורג רעקידרעירפ רעד זיב תוריכש יד ןקירדּפָארַא טעיעּפסוא ןיוש

 ךיז ןרעכעהרַאפ וצ ידכ ,ןביוהעגפיוא רעדיװ ךיז סעקרעטעברַא יד ןבָאה

 .ץוט ןפיוא סעקיּפָאק 2015 ףיוא ןיול-קיטש םעד

 ַא ןבָאה עיצקודָארּפ רעד ןיא ןעיורפ ןופ ליײטנָא ןסיורג םעד תמחמ

 ,ייז ןשיוצ עדנַאגַאּפָארּפ עלעיצעּפס ַא טריפעג סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב לָאצ

 .ןעיורפ ןופ סעיצַאזינַאגרָא ןפַאשעג וליפא ןעמ טָאה רעטרע עקינייא ןיא

* 
 לֹא א

 -ָארּפ רעװש ןוא קיטכיו ַא ןעוועג ןענייז רעטעברַא עכעלטסירק יד
 -ָארּפ סָאד ןעגנולעג זיא טעטש לָאצ רעניילק ַא ןיא זיולב .דנוב ןרַאפ םעלב

 ןענייז טרָאד .שרעדנַא ןעוועג זיא ןליוּפ ןיא ,ןזייל וצ גלָאפרעד טימ םעלב

 ייר ַא ןיא טקריוועג ןבָאה סָאװ ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשיליוּפ ןעוועג
 יד .רעגרע ןעװעג זיא דנַאלסורסייװ ןוא עטיל ןיא .ןענָאיַאר ןוא טעטש

 ןוא .סעיצַאזינַאגרָא קיניו רעייז טַאהעג טרָאד טָאה עכלעזַא סלַא .ּפ.ַא.ד.ס.ר
 טשינ העּפשה עסיורג ןייק ךיוא ןבָאה ,טריטסיזקע ןבָאה סָאװ ,יד וליפא
 רעריפ ןוא רעריזינַאגרָא יו טכַארטַאב ןיא ןעמוקעג טשינ ןענייז ייז .טַאהעג
 עגַאל יד ןעוועג זיא רעסעב .רעטעברַא עשידיי-טשינ עסַאמ רעטיירב רעד ןופ

 עטלצרָאװרַאפ ןעוועג ןענייז ןערטנעצ-רעטעברַא עסיורג יד ןיא ואוו ,םורד ןיא

 בור ןיא ןבָאה ָאד ךיוא רעבָא ,.פ.ַאד.ס.ר ןופ סעיצַאזינַאגרָא עקידנקריוו ןוא
 "נעטערּפ טשינ טָאה דנוב רעד .טלעפעג סעיצַאזינַאגרָא עכלעזַא רעטרע
 רעבָא סע טָאה רע .רעטעברַא עשידיי-טשינ יד ןשיווצ קיטעט ןייז וצ טריד

 עשיטסילַאיצָאס עשידיי-טשינ ואוו ,םיבושי לָאצ ַא ןיא ןוטעג הרירב-ןיאב

 ערעייז טימ טריפעגנָא טָאה רע .אצמנב ןעוועג טשינ ןענייז סעיצַאזינַאגרָא

 .עדנַאגַאּפָארּפ עשיטסילַאיצָאס ַא יז ןשיווצ טריפעג ןוא ןפמַאק עשימָאנָאקע

 םירעיוּפ יד ןשיװצ עיצַאטיגַא ןַא טריפעג ךיוא ןענָאיַאר לייט ןיא ןבָאה ןטסידנוב

 לייוו ,ןוט וצ רעטכייל ןעוועג סע זיא רעטרע לָאצ ַא ןיא ,רעפרעד יד ןיא

 יד ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז רעטעברַא עכעלטסירק ןוא עשידיי יד
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 ןייר  םעדעמ רימידַאלו

 (ארזע) ןעזָאר רעטלַא (לאימחר) ןייטשנייוו ןרהא



 (ייגרעס) ןוארב םהרבא

 שטיווערוג יײסיֵָאמ .רד (םיסקַאמ) יקסנַאװעלק ןועמש



 םירעיוּפ ןוא רעטעברַא עכעלטסירק יד ןשיװצ טעברַא יד .ןקירבַאפ עבלעז
 ךיז רַאפ טַאהעג טָאה'מ רעבָא ,רעטרע ךָאנ ןיא ןרעװ טריפעג טנעקעג טלָאװ
 -ַאב ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ןעוועג ןענייז םוטעמוא טשינ סָאװ ,העינמ יד
 זיא'ס ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןכַארּפש יד רעדָא שיסור טשרעה
 ַא ןלעטשוצפיוא טימַאב ךיז ןבָאה ןטנַאקירבַאפ יד :העינמ ַא ךָאנ ןעוועג
 -טסירק ןוא עשידיי יד ןשיווצ --- עשיגָאלָאכיסּפ ַא ןוא עכעלקריוו ַא --- טנַאװ
 רעבלעז רעד ןופ ןטסירק ןוא ןדיי ןבָאה ןלַאפ ליפ ןיא .רעטעברַא עכעל
 רעטעברַא יד ןעוו ןוא .ןעגנולײטּפָא ערעדנוזַאב ןיא טעברַאעג קירבַאפ
 ,ןקיירטש ןוא ןעגנורעדָאפ ןגעוו ןדייר ןבױהעגנָא ןוא קיאורמוא ןרָאװעג ןענייז
 -רָאפ עזעיגילער ןוא עשיטסילַאנָאיצַאנ יד טצונעגסיוא ןטנַאקירבַאפ יד ןבָאה
 -ַאדילָאס יד ןכערב וצ ידכ ,ןטסירק יד ייב יא דיי יד ייב יא ןלייטרוא
 עשידיי ןעו .ןדיי עמורפ ןוא עלַאנָאיצַאנ וליפא ןוטעג ןבָאה סָאד .טעטיר
 ןטייברַאפ וצ ייז ןעָארד ןטנַאקירבַאפ ןגעלפ ,טקיירטשעג ןבָאה רעטעברַא
 ,טריזילַאער ןעגנואָארד ערעייז עקַאט ןבָאה לייט ןוא .עשידיי"טשינ טימ
 ןטנַאקירבַאפ עשידיי ןעוו ,ןלַאפ עטלייצעג עכעלטע טנַאקַאב ךיוא רעבָא ןענייז'ס
 ,עשידיי טימ ןשיוטרַאּפ יז ןוא ועטעברַא עכעלטסירק ןגָאזּפָא טָארדעג ןבָאה
 טָאה ןדיי ףיוא ןלַאפנָא ןוא ןעמָארנָאּפ ןופ עילַאװכ יד תעב ןעוועג זיא סָאד
 -עברַא ענענַאטשענּפָא לייט ַא ךיוא ןסירעגטימ ןוא ןוטעג ביוה ַא קרַאטש ךיז
 ,ןקירבַאּפ עשידיי ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעט

 -ַאטס --- טכירַאב ַא ןיא רימ ןענעייל -- קסניווד ןיא : ןדָאזיּפע עכעלטע
 ןקריוו ןלָאז רעטעברַא עשידיי זַא ,ןזָאלרעד טשינ, ןטנַאקירבַאפ יד ךיז ןער
 ןיא .ערעדנַא יד ןופ ענייא ייז ןלײטּפָא ךיז טימַאב ןעמ :עשיסור יד ףיוא
 ,רעדנוזַאב סנירעטעברַא עשידיי ןוא עכעלטסירק ןטעברַא קירבַאפ-לבעװש
 ןעוועג ןענייז עכלעוו ,קירבַאפ רעבלעז רעד ןופ סנירעטעברַא עכעלטסירק
 ןיא ,ןפרואוורָאפ טכַאמעג ןירעטלַאװרַאפ יד טָאה ,הנותח רעשידיי ַא ףיוא
 ןגָאזּפָא טעוװו ןעמ זַא ,רעטעברַא יד רעטסיימ יד ןקערש ןקירבַאפ-רעברַאג יד
 עטריזינַאגרָא עשידיי טימ ןפערט ךיז ןלעוװ עכלעוו ,יד טעברַא רעד ןופ
 ןענייז ייז לייוו ,סעקנושַארטס עלַא יד וצ וצ ךיז ןרעה ןטסירק יד ,רעטעברַא
 ןופ גנובערטש עקיזָאד יד זַא ,ןפָאה ןעק ןעמ רָאנ ,ענעגָאלשרעד רעייז ָאד
 ןבָאה טשינ טעװ ערעדנַא יד ןופ ענייא רעטעברַא ןלײטוצּפָא ןטנַאקירבַאפ יד
 עכעלטסירק יד ךיוא זייווכעלסיב טּפַאכרַאפ גנוגעװַאב יד ,גלָאפרעד ןייק
 ןרענָאיצולָאװער םענײמעגלַא םעד ןיא ןײירַא יז טפעלש ןוא רעטעברַא
 ,(ז ,..?םָארטש

 רעקסבעטיוו ,עקווַאלסערק ןיא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד טָאה 2 ןיא
 לייט ןקידנטיידַאב ַא ןוא עשידיי עלַא טעמכ, ןריזינַאגרָא וצ ןזיװַאב ,.בוג
 גנורעייפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא רעבמעצעד ןט15 םעד, ..."רעטעברַא עשיסור
 -ינַאגרָא עשיסור ַא עקװַאלסערק ןיא טריטסיזקע'ס טניז גָאטרָאי ןט1 םוצ
 רַאונַאי ןט2 םעד .רעטעברַא עשיסור 0 טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס ..."עיצַאז
 עשידיי ןוא עשיסור עלַא ןופ גנולמַאזרַאפ ענײמעגלַא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא 4
 ןיא עדער ַא ןטלַאהעג טָאה רענדער רעד ,לָאצ ןיא 400 רעביא -- רעטעברַא
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 סָאװ ןדירפוצ רעייז ןענייז ללכב ןדיי יד .שיסור ןוא שידיי -- ןכַארּפש עדייב

 ןענייז םיחלג יד .עשידיי יד טימ ןעמַאזוצ ךיז ןטלַאה רעטעברַא עשיסור יד
 -רַא לייט טגערפעג םיחלג ןבָאה ןייז הדותמ םייב .ןדירפוצמוא ןעוועג
 ךיוא טרעוו'ס .ייז וצ ןעמוק ןדיי יצ ןוא סעקדָאכס ףיוא ןעייג ייז יצ רעטעב
 ,(: םירעיוּפ יד ןשיוצ עיצַאטיגַא ןַא טריפעג

 ,סעיצַארטסנָאמעד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ יד ןיא ןבָאה רעטרע ייר ַא ןיא
 -רַא עשידיייטשינ טקילײטַאב ךיז ךיוא ,טריפעגכרוד טָאה דנוב רעד סָאװ
 ,.רעטעב

 -דנַאל ןוא םירעיוּפ עמירָא ןופ ןעגנולמַאזרַאפ טריפעגכרוד ךיוא טָאה'מ
 םישדח 7 טימ :טלייצרעד טרעװ קסבעטיוו ןופ טכירַאב ַא ןיא ,רעטעברַא
 "ורַא יד ןופ םירעיוּפ יד ןשיוװצ טעברַא ןַא ןביוהעגנָא דנוב רעד טָאה קירוצ
 ןוטעג לייו רקיעב ,רעוש ןעגנַאגעגוצ סע זיא ביוהנָא ןיא .רעפרעד עקימ
 ןלייטרוארָאפ עזעיגילער יד ןייז וצ רבוג ןעמוקעגסיוא זיא'ס ןוא ןדיי סע ןבָאה
 יד טגנערבעגטימ םירעיוּפ יד ןבָאה ןעגנולמַאזרַאפ יד וצ .םירעיוּפ יד ןופ
 ןגעװ טדערעג טרעוו סע ואוו ,רעטרע יד ףיוא ןזיוועגנָא ןוא עילעגנַאװע
 טגנַאלרַאפ ןבָאה ייז ..וו.זַאיא טָאג ןגעוו ,סטכעלש םעד ךיז ןלעטשנגעק טשינ
 ,םירעױּפ עכעלטע ןופ עקדָאכס ַא ןפַאשעג טָאהמ .םעד ףיוא רעפטנע ןַא
 -עגסיוא ךיז טָאה גנוגעװַאב יד .טייקיטעט רעד ןגעוו טגרָאזעג טָאה סָאװ
 עלַאגעלמוא טנעיילעג ןבָאה טרעדנוה ךרעב .רעפרעד 10 ףיוא טײרּפש

 ןקיטיונ ןביוהעגנָא ךיז טָאה גנוגעווַאב עטרעטיירבעגסיוא יד .רוטַארעטיל
 -עגנָא ןבָאה ןטנעמעלע ענענַאטשעגּפָא רָאג יד לייוו ,רעריפנָא עשיסור ןיא
 עקידנריפנָא יד זַא ,ןעזעג ןבָאה ייז ןעוו יורטוצמוא טימ ןעיצַאב ךיז ןביוה
 ןגעוו טסואוורעד ךיז ןבָאה םירעיוּפ עקינייא ןעוו .ןדיי זיולב ןעוט טעברַא
 ,טשטייטעגסיוא סע ייז ןבָאה ,.ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןוא דנוב ןשיווצ גנוטלַאּפש רעד
 ,(:* טַאירַאטעלָארּפ ןשיסור ןוא ןשידיי ןשיווצ האנש ַא ןגעוו ךיז טלדנַאה ָאד זַא

 יד ןשיװצ טייקיטעט ַא טריפעג ךיוא דנוב רעד טָאה קלַאװאוס ןיא
 -נָאמעד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עמַאזניימעג טנדרָאעגנייא ,רעטעברַא עשיליופ
 .שיליױּפ ןוא שידיי ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז סעדער יד .סעיצַארטס

 לָאצ עסיורג ַא טּפַאכעגמורַא טָאה קינַאּפ -םָארגָאּפ יד תעב ,190374 ןיא
 ןיא ןבָאה ,ןצושטסבלעז ןפַאשעג טָאה דוב רעד ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש
 ןפלעה וצ טריזיליבָאמ ךיז רעטעברַא עשידיייטשינ סעּפורג רעטרע עקינייא
 -יהָאמ ,סוּפָאק ןיא .סעקישטשמָארנָאּפ יד טימ ףמַאק ןיא םירבח עשידיי יד
 ןענייז ייז ןופ ןוא ןַאמ 200 טלײצעג ץושטסבלעז יד טָאה ,,בוג רעוועל

 ,םַאנסיוא רענעטלעז ַא ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,ןטסירק ןעוועג 0
 דנוב ןופ ןטעטימָאק רעקסניווד ןוא רעקסבעטיוו ןופ ףורפיוא ןַא ןיא

 -ײטַאב ךיז ןבָאה ץושטסבלעז רעלמָאה רעד ןיא, :טגָאזעג םעד ןגעוו טרעוו

 -עגסיוא ןבָאה רעטעברַא עשיסור רעקוװַאלסערק .,רעטעברַא עשיסור טקיל
 -נָא ךיז טרָאד טעוו'ס ביוא ,קסניווד ןייק ןרָאפ וצ גנַאלרַאפ רעייז טקירד
 עכעלטסירק 150 סוּפָאק ןופ ןעמוקעג ןענייז ווָאלקש ןיא .םָארגָאּפ ַא ןביוה
 ךרוד רעטעברַא יד ןבָאה וקַאב ןיא .םָארגָאּפ ןופ ןדיי ןצישַאב וצ רעטעברַא
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 -יזרַאפ ריא ןוא גנורעקלעפַאב עשידיי יד טקיאורַאב סעיצַאמַאלקָארּפ ערעייז
 טעטש לָאצ רעסיורג ַא ןיא .ןעמָארגָאּפ וצ ןזָאלרעד טשינ ןלעוו ייז זַא ,טרעכ
 -לַאיצָאס עקיטרָא יד ןפור (ערעדנַא ןוא ַאלוט ,ווַאלסָאנירעטַאקעי ,וועיק)
 ,"ןדיי יד ןצישַאב ןייגוצסױרַא רעטעברַא יד ןטעטימָאק עשיטַארקָאמעד

 ךיױוא טעברַא ןַא טריפעג רעוט עשידנוב קסנימ ןיא ןבָאה 1904 ןיא
 ןופ ןעגנולמַאזרַאפ טנדרָאעגנייא טָאה'מ .ץנעגילעטניא רעשיסור רעד ןשיװצ
 -עסיטנַא רעד ןגעו טדערעג טָאה'מ עכלעוו רַאפ ,רעליש"עיזַאנמיג עשיסור
 -ער רעשיסור רעד ןופ קיטילָאּפ רעכעלטנייפ-סקלָאפ ללכב ןוא רעשיטימ
 ןופ זיירק ַא טריפעג וליפַא ןעמ טָאה 1905 בױהנָא ןוא 1904 ןיא .גנוריג
 -עג זיא זיירק ןופ שארב .רַאנימעס-םיחלג םענווַאלסָאװַארּפ ןיא םידימלת
 טרירַאלקעד ךיז טָאה רע ןוא רַאנימעס ןופ דימלת רעטסעב רעד ןענַאטש
 ,(=* םַארגָארּפ ןשידנוב ןופ רעגנעהנָא ןַא רַאפ

 םיטַאבעלַאב יד ןבָאה ,טרעגרערַאפ ךיז טָאה עגַאל עשימָאנָאקע יד ןעוו
 רעטעברַא יד .טײצ:סטעברַא יד טרעגנעלרַאפ ןוא ןעניול יד ןופ ןסירעג
 טרעװשַאב טרעװ ףמַאק רעד, .ןקיירטש ךרוד םעד ןגעק טרעוװעג ךיז ןבָאה
 -ַאב יד סָאװ --- עשרַאװ ןופ טכירַאב ַא ןיא רימ ןענעיל -- םעד טימ
 ענענַאטשעגּפָא טימ רעטעברַא עשידיי עקידנקיירטש יד ןטייברַאפ םיטַאבעל
 "-םוחת ןצנַאג ןיא גנוניישרעד ענײמעגלַא ןַא זיא סָאד .רעטעברַא עשיליוּפ
 עמַאזניימעג עשירבח יד טימ זיולב טריזילַארַאּפ סע טרעוו זייוולייט .בשומה
 -רַא עטריזינַאגרָא עשיליוּפ יד ןופ ייס ,עשידיי יד ןופ ייס ןעגנוגנערטשנָא
 ,(++ "רעטעב

 עגַאל רערעווש ַא ןיא ןענופעג ךיז לָאמלייט ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד
 ןגרָאז יא ,סעיציזָאּפ-סטעברַא ערעייז ןקידייטרַאפ יא טפרַאדעג ןבָאה ייז תעב
 1904 רעמוז .ןרעוװ טריזינָאגַאטנַא טשינ ןלָאז רעטעברַא עכעלטסירק יד זַא
 ןָאיַאר ןשיליופ ןיא רעטשרעב עשידיי יד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעט14 רעד טָאה
 :ןינע םעד ןגעװ עיצולָאזער ַאזַא ןעמונעגנָא

 יד טימ ףמַאק ַא ןריפ וצ ךעלדעש רַאפ טנעקרענָא רָאפנעמַאזצ רעד;
 יד ןסױטשוצסױרַא ףיוא ןעגניד ןטנַאקירבַאפ יד סָאװ ,רעטעברַא עכעלטסירק
 -יטסילַאנָאיצַאנ ַא רָאנ ,רעשיטסילַאיצָאס ַא טשינ זיא סָאד : ןדיײ-רעטעברַא
 ,ביוחמ סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד ןענייז ןלַאפ ןימ עכלעזַא ןיא .ףמַאק רעש
 יד ןיא .עיצַאטיגַא ןַא םירבח עכעלטסירק יד ןשיװצ ןבױהנָא ,טרעקרַאפ
 ידכ ,רעטעברַא עכעלטסירק ןעגניד ךיז ןביולק ןטנַאקירבַאפ יד ןעוו ,ןלַאפ
 ףיוא ןייג וצ רעטעברַא עשידיי עטריזינַאגרָא יד ןעגניווצ ןפוא ַאזַא ףיוא
 . ןטנַאקירבַאפ יד ןופ רענעלּפ יד זַא ,ױזַא ןעלדנַאה רעטעברַא יד ןפרַאד ,תוחנה
 ,(== "ןרעוו טכעלקריוורַאפ ןענעק טשינ ןלָאז

 -עגנייא רעטעברַא עשידיי יד ןבָאה ,ךעלגעמ ןעוועג רָאנ זיא'ס ואוו
 טימַאב ןוא ןפלָאהעג ךס ַא ייז ,עשידיי-טשינ יד טימ טקַאטנָאק ַא טלעטש
 רעטעברַא עשידיי-טשינ יד ואוו .םָארטש ןרענָאיצולָאװער ןיא ןעיצניײרַא ייז ךיז
 ,ןעײטרַאּפ ענעגייא ןיא ,ןָאפ רענעגייא ןַא רעטנוא טריזינַאגרָא ןעוועג ןענייז
 טימ עכיילג יוװ ןעגנואיצַאב עטסכעלטניירפ יד וצ טבערטשעג דנוב רעד טָאה
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= 

 ןרענָאיצולָאװער ןפיוא ןיילַא ןעוועג דנוב רעד זיא ךעלטעטש ןוא טעטש לָאצ

 :ױזַא קַאװטיל .א רעוט רעשידנוב רעד טגָאז םעד ןגעוו .דלעפטכַאלש

 ַאזַא טליּפשעג רעטעברַא עשידיי ןבָאה שזדָאל ןיא ןוא עשרַאוװ ןיא;
 רעקידנטעברַא רעד ןופ טפלעה ַא טלָאװ ,ייז טשינ .ןעוו .עשיליוּפ יד יו לָאר

 -עג טכערוצ רעטכייל טלָאװ םזירַאצ רעד ןוא קיאור ןעוועג גנורעקלעפַאב

 רעשיטלַאב רעד ןיא ןוא םורד ןיא ,טפלעה רעטייוצ רעד טימ ןעמוק

 סָאװ ןווייה יד ,עטסקידוװעריר יד ןעוועג רעטעברַא עשידיי יד ןענייז טנגעג
 ,קָאטסילַאיב ,ענדָארג ,ענליו :עטיל ןיא .ערעדנַא ןביוה ןפלָאהעג טָאה

 םורד ןופ טעטש עכלעזַא ןיא ,טעטש ערעדנַא ליפ ןוא קסניווד ,ענווָאק ,קסירב
 יד ןעועג רעטעברַא עשידיי יד ןענייז -- וועשטידרעב ןוא רימָאטישז יו
 .רעייפ ןרענָאיצולָאװער םעד לעה ןטלַאהעגפיוא ןבָאה עכלעוו ,עקיצנייא

 ןריזינָאיצולָאװער וצ ןוטעג ךס ַא ןבָאה ךעלטעטש עניילק יד ןופ ןטסידנוב יד

 טריפעג קידנעטש ןבָאה ןטסידנוב יד ,רעפרעד עקימורַא יד ןריזינַאגרָא ןוא
 = "רעטילימ ןיא עיצַאטיגַא ןַא

 רעסיורג ַא רָאג ןיא .ליצ ןבלעז ןרַאפ ףמַאק ןקידתופתושב ַא ןיא עכיילג

 א

 עכעלטע ךשמב .ךרדה-תציפק טכַאמעגכרוד ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד
 ןוא םענעגָאלשרעד ַא ןופ .ןענעקרעד םוצ טשינ טרעדנעעג ךיז ייז ןבָאה רָאי
 "עג זיא דיי ןקידהענכה ןוא םענעקָארשרעד ַא ןופ ,שטנעמ ןטרעטצניפרַאפ
 ליצ ןייז ןוא תובישח ןייז טסייוו סָאװ ,רעפמעק רערענָאיצולָאװער ַא ןרָאװ
 ךס ַא ךיז טָאה םורַא ןכעלטנייפ ןופ גנואיצַאב רעד ןיא ךיוא .ןבעל ןיא
 ןּביױהעגנָא ןבָאה םוטרעגריבניילק ןוא םוטרעגריב ןשידיי ןופ ןלייט .ןטיבעג
 רעטעברַא עשידיי יד ןופ ףמַאק ןרעווש םעד ףיוא ןגיוא ערעדנַא טימ ןקוק
 .גנוגעװַאב רעייז ףיוא ללכב ןוא םזירַאצ ןגעק

 ענײמעגלַא יד :טליצרעד טרעװו עקוװַאלסערק ןופ טכירַאב ַא ןיא

 ,גנוגעווַאב רעייז ןוא ןטסידנוב יד וצ גנואיצַאב עטוג רעייז ַא טָאה גנורעקלעפַאב

 ןייק ָאטשינ טעמכ זיא'ס .רשוי טימ ןשטנעמ עכעלטנרָא רַאפ ייז טלַאה'מ

 -ניק וליפא ןסייוו דנוב ןעמָאנ ןופ .דנוב ןגעוו ןדייר טשינ לָאז ןעמ ואוו ,בוטש

 טפערט'ס .רוטַארעטיל רעלַאגעלמוא ףיוא גערפכָאנ רעסיורג ַא זיא'ס .רעד

 -ָאֹּפָא ןַא ןטלַאה טשינ לָאז רעטעברַא ןַא ואוו ,טָאטש ןיא הנותח ַא ןטלעז

 טעמכ .ןעגנוגנידַאב עלַאיצָאס ןוא עשיטילָאּפ יד ןגעו עדער עלענָאיציז

 -ָאיצולָאװער ערעדנַא ןוא עטריטסערַא עשיטילָאּפ רַאפ טלעג ןעמ טלמַאז ןפָא

 ,(:+*ןרעג ץנַאג טיג'מ ןוא ןשינעפרעדַאב ערענ

 םעד טריטסערַא (ןילָאװ) וועשטאר ריא ןעמ טָאה 1902 רעבמעצעד ןיא

 עצנַאג סָאד ןעמונעגנָא ךיז טָאה םיא רַאפ .ץעװָאגרָאט דוד .רד רעוט ןשידנוב

 ,(קסנילָאװ-דארגָאװָאנ) ליהיווז ןייק טריפעגסיױרַא םיא טָאה'מ ןעו ,לטעטש

 טשינ ןעמרַאדנַאשז יד ןטעבעג ןוא סַאג ןיא סױרַא לטשטש עצנַאג סָאד זיא
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 ןכָאװ 2 ךָאנ עקַאט םיא טָאה'מ .רָאטקָאד ןקיצנייא םעד ייז ייב ןעמענוצוצ
 ,טײרפַאב

 רערענָאיצולָאװער רעד וצ גנומיטש רעטרעדנעעג רעד ןופ םָאטּפמיס ַא
 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טימעג ןיא גנורעדנע רעד ןופ ןוא גנוגעוװַאב
 1905 רַאפ ןרָאי יד ןיא .רעדניק עשידיי יד ןופ גנוריפפיוא יד ןעוועג זיא
 "-ינַאגֹרָא ןוא סעּפורג ערענָאיצולָאװער שיכיטס ןײטשטנַא וצ ןביוהעגנָא ןבָאה
 םענײמעגלַא ןרעטנוא ןרָאװעג טנַאקַאב ןענייז סָאװ ,רעדניק ןופ סעיצַאז
 .דנוב רעניילק רעד ןעמָאנ

 ןיא ךעלגניא :טכירַאב ַא טליײצרעד ,.בוג רעקסנימ ,ווָאסירָאב ןופ
 סױרַא קירוצ גנַאל טשינ טשרע ןענייז סָאװ ,רָאי 14 זיב 10 ןופ רעטלע
 60 זיב לָאצ ַא ןיא ןבָאה ,סרעטסיימ ייב ךעלגניינרעל ןרָאװעג ןוא ,רדח ןופ
 רעטקעריד ַא ןָא ןענַאטשטנַא זיא עיצַאזינַאגרָא עקיזָאד יד ,טקינײארַאפ ךיז
 ןדייר סע ואוו ,ןעגנולמַאזרַאפ ענעגייא ךרוד טריפ יז .זנוא דצמ גנוקריוו
 יז ,לג,ד.א עיצַאריּפסנַאק ןגעוו ,ףמַאק ןופ טייקיטיונ ןגעו רענדער ערעייז
 ייב ןעמענ ייז סָאװ ,רוטַארעטיל ןענעייל ייז ,לָאצּפָא ןַא טלעטשעגנייא ןבָאה
 ןיוש טָאה עיצַאזינַאגרָא עקיזָאד יד .רעטסעווש ןוא רעדירב ערעטלע ערעייז
 ,(:=?ײצילָאּפ רעד טימ סױטשנעמַאזוצ ַא טַאהעג ןוא קיירטש ןייא ןענואוועג

 דחּפ ןוא ארומ יד ןבירטרַאפ ךיוא טָאה גנומיטש ערענָאיצולָאװער יד
 ךָאנ ןענייז ןוא רעטעברַא ןייק ןעוועג טשינ ךָאנ ןענייז סָאװ ,רעדניק ייב
 :טכירַאב ַא טלייצרעד וועליהַאמ ןופ ,דמלמ ןופ קישטנַאק ןרעטנוא ןעוועג

 יד ןוא עיצַארטסנָאמעד ַא וצ ןפורעג 1904 רעבמעצעד ןיא טָאה דנוב רעד
 לופ ןעוועג יז זיא ןָא ירפ רעד ןופ .תונכה טכַאמעג סנטייצַאב טָאה ײצילָאּפ
 ןופ ןבָאה ךעלגניי-רדח יד .ןדיי עקידנעייגייברַאפ טרידיוװער ןוא ןסַאג יד ןיא
 ןיא ןטלַאהעג ייז ,ךעלטעלב עזיול ןעמונעגסױרַא םישמוח ןוא םירודיס יד

 ןטלַאה ייז זַא ,ןעניימ לָאז רע ,וװַאטסירּפ ןרַאפ ןעגנַאגעגיײברַאפ ױזַא ןוא טנַאה
 -ַאב ןוא טלעטשעגּפָא עקַאט ןעמ טָאה ךעלגניי-רדח ליפ .סעיצַאמַאלקָארּפ

 ָאמעד; רַאפ ךיוא ןיוש ייז טלַאה'מ סָאװ ץלָאטש ןעוועג ןענייז ייז --- טּפַאט
 ,?ןטַארק

 ןיא ןסירעגניײרַא ךיז ןוא ןגָארטעג ךיז ןבָאה ןטניוװ ערענָאיצולָאװער
 ,ןבעל ןשידיי ןופ ךעלעקניוו עלַא
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 ןסיוטשנעמַאזוצ ןוא סעיצַארטסנָאמעד ,ןטסערַא 3

 ףמַאק ַא ןעוועג זיא טכַאמ רעשירַאצ רעד ןוא דנוב ןשיווצ ףמַאק רעד
 יקע יד ןרינימוצרעטנוא ץלַא ןוטעג טָאה דנוב רעד .טיוט ןוא ןבעל ףיוא
 תולובחת יילרעלכ טימ טָאה רעטצעל רעד ןוא אנוש-םד ןייז ןופ ץנעטסיז
 -רעטעברַא עשידיי ערענָאיצולָאװער יד ןטכינרַאפ ןוא ןכַאװשוצּפָא טימַאב ךיז
 טזָאלעג טָאה גנוריגער יד ביל ןייז ןיא ןרָאד ַא ןעוועג זיא סָאװ ,גנוגעוװַאב
 ןעמיוצ וצ ידכ ,חוכ ןשירעטילימ ןוא ןשיאיײצילָאּפ ןסיורג ריא גנַאג ןיא
 "יוא רעד ףיוא סױרַא ריא ןזָאל וצ טשינ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד
 ,ךַאלפרעב

 ,ןטסערַא יד ןעוועג ןענייז גנוריגער רעד ןופ טנעה יד ןיא לטימ ףרַאש ַא
 ןוא רעוט יד ןּפַאכסױרַא טגעלפ יז .גנוקישרַאפ ןוא עמרוט ןרָאי עגנַאל יד
 יד טריזילַארַאּפ טפָא יז טָאה םעד טימ .עסַאמ רעד ןופ רעדילגטימ ךיוא
 -ַאב יד ןעלצרָאװסױא .רעמ טשינ רעבָא ,טייצ רעסיוועג ַא ףיוא טייקיטעט
 -נַא ןקורסױרַא ךיז ןגעלפ ןטסערַא יד ךָאנ .חוכב ןעוועג טשינ יז זיא גנוגעוו
 רעד .קיטרעפיגָאלש ןעוועג רעדיוו זיא עיצַאזינַאגרָא יד ןוא ןשטנעמ ערעד
 רעשיכיטס ַא רָאנ ,סקיוועג טיײיזרַאפ-ךעלטסניק ןייק ןעוועג טשינ זיא דנוב
 טָאה גנוגעווַאב יד סָאװ ,ןדנואוו ערעווש יד .,ןדָאב ןפייר ַא ףיוא ץָארּפשפיוא
 ןעוועג ןיוש רעטעּפש טייצ רעצרוק ַא טימ ןענייז ,ןטסערַא יד ךרוד ןעמוקַאב
 ,טלייהרַאפ

 ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד טלעטשעגוצ טָאה דנוב רעד סָאװ ,טכירַאב ןייז ןיא
 עטריטסערַא לָאצ יד טרעוו (1904) םַאדרעטסמַא ןיא סערגנָאק ןשיטסילַאיצָאס
 .טנזיוט בלַאה ַא ןוא 4 בורק ףיוא ןבעגעגנָא גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןופ
 : טגָאזעג טרעוו טרָאד

 "רַאפ ןענייז ןשטנעמ ךס ַא ,עטריטסערַא 4,467 טנכייצרַאפ ןענייז סע;
 -נַא; .."עינרעבוג רעקסלעגנַאכרַא ןיא ןוא ריביס-חרזמ ןיא ןרָאװעג טקיש
 ענבעדוס) רעמַאק-סטכירעג רעד רַאפ ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ןענייז ערעד
 -ערברַאפ עשיטילָאּפ יד ןרעוו בור סָאד .!'רעײטשרָאפ-דנַאטש' טימ (עטַאלַאּפ
 רערעדנוזַאב ַא ךרוד .ה.ד ,'געוו ןויטַארטסינימדַא ןפיוא טּפשמרַאפ רעכ
 ןעק טכירעג רעוויטַארטסינימדַא רעד .ןרעניא ןופ םוירעטסינימ םייב הפיסא
 ןיא רעדָא ריביס ןיא ןקישרַאפ ןוא עמרוט ןיא ןצעזוצניײרַא ןטּפשמרַאפ זיולב
 ןעק רעמַאק:סטכירעג יד .דנַאלסור ןשיאעּפָאריײא ןופ ןטנגעג עטסטייוו יד
 ןוא ןעגנוטסעפ ןיא ןרַאּפשוצנײַא ,סעטָאר עקסטנַאטסערַא וצ ןטּפשמרַאפ
 ענייז עלַא רעטפָארטשַאב רעד טרילרַאפ ןפָארטש ענױזַא ייב .עגרָאטַאק וצ
 -כרוד ןענייז 1904 יַאמ ןט18 םעד זיב 1902 רעבמעצעד 27 ןופ, ..."ןטכער
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 ןופ סעצָארּפ ןגעוו) שינעגנעפעג-טרָאּפסנַארט רעװקסָאמ רעד ךרוד ןעגנַאגעג
 רעקסלעגנַאכרַא ןוא ריביס-חרזמ ןייק טקישרַאפ טָאה'מ סָאװ ,ןַאמ 60 (דנוב
 ויא םירבח עקינייא .גנוקישרַאפ רָאי 6 -- 3 ףיוא טּפשמרַאּפ ,עינרעבוג
 ,(:+"ןלַאפ עכלעזַא 20 טנַאקַאב ןענייז זנוא ,ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג

 ענַארכָא רעד דצמ ןרינָאיּפשכָאנ ךרוד ןרָאװעג ךעלגעמ ןענייז ןטסערַא יד
 ןיא שרעדנַא ןצעמע ןופ רעדָא סָאבעלַאב ַא ןופ הריסמ ,(יצילָאּפ-םייהעג)
 -ַאזינַאגרָא רעד ןיא ןרָאטַאקָאװָארּפ עטקישעגניירַא ןופ עיצַאמרָאפניא ,טָאטש
 -מַאזרַאפ ַא ףיוא -- טנַאה רעד ייב טּפַאכעג טָאה ײצילָאּפ יד ןעוו רעדָא עיצ
 עיצקַא:קיירטש ַא ייב ,ןפורפיוא ןלייט םייב ,עיצַארטסנָאמעד ַא ףיוא ,גנול
 -רעדיוו ןשיגרענע ןַא ןלעטש טגעלפ'מ ןעוו ןלַאפ ןעוועג ןענייז'ס ..לג,ד.א
 -ַארָאמ ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה עטריטסערַא יד .ןטסערַא יד תעב דנַאטש
 ןוא ןגָאלשעג עטריטסערַא ןעמ טָאה ןטלעז טשינ .ןדייל עשיזיפ ןוא עשיל

 ןריולרַאפ סעמרוט יד ןיא ןבָאה לייט .עדריו עכעלשטנעמ רעייז ןטערטעג

 ןסױטשנעמַאװצ ןוא ןקיירטש-רעגנוה ,ןטנוב ןוא ןעורמוא .טנוזעג רעייז
 ,גנוניישרעד ענעטלעז ןייק ןעוועג טשינ ןענייז תוסיפת יד ןיא

 ןופ תונברק יד וצ ,ןילַא עטריטסערַא יד זיולב טשינ ןבָאה ןטילעג

 רעצ םעד ץוחַא .סעילימַאפ יד ןענעכערוצ ךיוא ןעמ ףרַאד ןטסערַא יד
 רעגנוה ןרָאי ןוא םישדח סעילימַאפ יד רַאפ ןעוועג םרוג לָאמליײט סע טָאה

 -ײּפש ןוא רענידרַאפ רעד ןעוועג דָארג זיא רעטריטסערַא רעד לייוו ,טיונ ןוא
 סָאװ ,עטריטסערַא עשיטילָאּפ רַאפ ץיירק ןטױר ןופ ףליה עגרַאק יד .רעז

 טשינ עגַאל יד קידתושממ טָאה ,סעיצַאזינַאגרָא יד ייב טריטסיזקע טָאה
 רימ ןלעװ ןטסערַא עשיטסירעטקַארַאכ עקינייא ןגעו .ןרעסעברַאפ טנעקעג
 : ןבעגרעביא ָאד

 -רַאפ ַא טריטסערַא 1903 רעמוז ןעמ טָאה ,.בוג רענליוו ,ןָאגרָאמס ןיא
 ןעוו .ןגָאלש וצ טשינ ןקַאזָאק יד טנרָאװעג ןבָאה ענעטלַאהרַאפ יד ,גנולמַאז

 ערעדנַא עלַא ןבָאה .עטריטסערַא יד ןופ םענייא ןגָאלש ןביוהעגנָא ןבָאה יז
 ןפרָאװַאב ןוא רעטערב טימ טּפַאלקעג ייז ןוא ןלַאזָאק יד ףיוא ןפרָאװעג ךיז
 ,רעטעברַא יד ףיוא ןסָאשעג ןַאד טָאה יײצילַאּפ יד ,לגיצ טימ

 ןשטנעמ 74 טריטסערַא 1902 יַאמ ןטשרע םעד ןעמ טָאה עשרַאוװ ןיא
 -ַארטסנַאמעד) עקסװָאקלַאשרַאמ ףיוא .סעיצַארטסנָאמעד יד ןביירטעצ ןתעב
 ןוא ןדיי 39) ןשטנעמ 49 ןטלַאהרַאפ ןעמ טָאה (.ל.פ.ק.ד.ס ןוא דנוב ןופ עיצ
 -נָאמעד רעד תעב ןעיײלַא יד ןיא ןרָאװעג ןעמונעג ןענייז 25 ,(ןקַאילָאּפ 0

 ןגָאלשעג קידארומ ןעמ טָאה עטריטסערַא יד ..ס.9.9 ןופ עיצַארטס
 ןטסידנוב ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןעמוקעגרָאפ 1903 תוכוס זיא קסירב ןיא

 :רַאפ רעד ןופ ןטימ ןיא .ןעיורפ ןוא רענעמ 150 ןענייז ןעוועג .דלַאװ ןיא
 לייט ַא .טרָא סָאד טלגנירעגמורַא עירעמרַאדנַאשז ןוא ײצילָאּפ ןבָאה גנולמַאז

 טלעטשעגּפָא זיא ןפיול סָאד .טייק רעד ךרוד ןסיירכרוד ךיז ןביױהעגנָא טָאה
 ,ןָאזרעּפ 50 .יירעסיש ַא ןביוהעגנָא ןבָאה רעטכעוו עשירַאצ יד ןעוו ,ןרָאװעג
 2 בלַאה ןופ ןטלַאהרַאפ ייז טָאה'מ .ןבילבעג ןענייז ,ןעיורפ 12 ייז ןשיווצ

 טָאה סָאװ ,שרַאמ רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה םעדכָאנ .טנװָא 9 זיב גָאטיײב

39 



 ענעפָאלטנַא יד ןופ עטּפַאכעג יד טימ ןעמַאזצ .טכַאניב 4 זיב טרעיודעג
 לסעּפ ןעוועג ךיוא זיא'ס עכלעוו ןשיווצ ,ןָאזרעּפ 65 טריטסערַא ןעמ טָאה
 יד .רעבעוװש הרש ןירעוט עשידנוב עטנַאקַאב רעטעּפש יד .,ַאקסנַאלעטַאק
 ןעוועג ןענייז דלַאװ ןיא זַא ,תועידי עשיטסַאטנַאפ טײרּפשרַאפ טָאה יײצילָאּפ

 יד ןלַאפַאב טכַאנײיב טלָאװעג ןבָאה ןוא טנַאה ןיא רעוװעג טימ ןַאמ טנזיוט
 ןבָאה ןעמ לָאז דלַאװ ןיא ,ןטסירק עלַא ןטכעשוצסיוא ידכ ,רעפרעד עטסטנָאנ

 -מַאזרַאפ רעד ףיוא ,ןלַאשזניק ןוא ןרעװלָאװער טימ לופ לסעפ ַא ןענופעג

 -אוצּפָארַא ןסָאלשַאב ןדיי יד ןבָאה -- טלייצרעד ײצילָאּפ יד טָאה -- גנול

 ןָארט ןפיוא ןצעזפורַא ןוא ַאקשויטַאב-רַאצ םענװַאלסָאװַארּפ םעד ןפרַאװ
 רעד ףיוא ןבילקעגסיוא טָאה'מ סָאװ ,ןדיי יד ןופ עצירַאצ ַא ןוא רַאצ ַא

 | ..יהפיסא
 "רַאפ ַא טריטסערַא 1903 רעבמעצעד ןט12 םעד ןעמ טָאה רימָאטישז ןיא

 -ַאֹּפ עקידנעמוקנָא יד טנגעגַאב ןבָאה עטלמַאזרַאפ יד .ןַאמ 150 ןופ גנולמַאז
 ןפיוא *!גנזערעהטסבלעז רעשירַאצ רעד טימ רעדינ; :ףורסיוא ןטימ ייציל
 "ולָאװער ןעגנוזעג עטריטסערַא יד ןבָאה לקריצ-ייצילָאּפ םוצ געוו ןצנַאג
 -עד ַא ןיא זױה-טסערַא םוצ גנַאג םעד טלדנַאורַאפ ןוא רעדיל ערענָאיצ

 .עיצַארטסנָאמ
 דלַאװ ןיא טריטסערַא 1903 טסוגיוא ןט29 םעד ןעמ טָאה ענדָארג ןיא

 ןעגייז ביוהנָא םייב דלַאב .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ גנולמַאזרַאפ ַא
 -כרוד ןבעגעגנייא ךיז טָאה ןָאזרעּפ 50 ךרעב ,ןקַאזָאק טימ ײצילָאּפ ןעמוקעג
 ,טריטסערַא ןעמ טָאה 200 ןוא ןסיירוצ

 ןופ גנולמַאזרַאפ עמייהעג ַא ןעמוקעגרָאפ 1904 רעמוז זיא קסבעטיוו ןיא
 זיב טרעיודעג ןוא טכַאניב ןעמוקעגרָאפ זיא יז .סעטרבח ןוא םירבח 0
 -ַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןקידנעמוק ןגעו טדערעג טָאה'מ .גָאטרַאפ 6
 יד .ןגַארּפ עלעוטקַא ערעדנַא ןוא םַאדרעטסמַא ןיא סערגנָאק ןשיטסיל
 טשינ רעבָא ,גנולמַאזרַאפ ַאזַא רָאפ טמוק'ס זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה ײצילָאּפ
 רעצנַאג רעד ןיא טרעטשינעג טָאה יז .טרָא ןגעוו ןרעוו רָאװעג טנָאקעג
 -עג ןטלַאהעגּפָא זיא גנולמַאזרַאפ יד .ןייגרעד טנעקעג טשינ רעבָא ,טָאטש
 רעטעּפש ךיז טָאה יײצילָאּפ יד ןעוו .טָאטש ןטימ ןיא דָאס ַא ןיא ןרָאװ
 .ןשטנעמ ןריטסערַא ןביוהעגנָא סַאג ןטימניא יז טָאה ,טרָא ןגעוו טסואוורעד
 ןעמ טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא .ךיש עטקיטָאלברַאפ -- ןעוועג זיא ןמיס רעד
 ,ןשטנעמ 17 ןטלַאהרַאפ

 ןיא ןעמוקעגרָאפ 1904 גנילירפ זיא ,עינרעבוג רעװעליהָאמ ,ווָאלקש ןיא
 -סירּפ םוצ קעװַא זיא לטעטש ןופ דיי ַא .ןָאזרעּפ 150 ןופ גנולמַאזרַאפ ַא דלַאװ
 -רַאפ יד טלגנירעגמורַא ןבָאה םירעיוּפ 50 ןוא ןטנַאיצילָאּפ .טרסמעג ןוא וואט
 -עצ ךיז זיא םלוע ןופ בור רעד .ןדיינש ןעמונעג ןדרעוװש טימ ןוא גנולמַאז

 "רעדיוו ןשידלעה ַא טלעטשעג ןבָאה ןשטנעמ קילטנעצ יירד ַא רעבָא ,ןפָאל

 קירטש טימ ןדנובעג ייז טָאה'מ .ןשטנעמ 56 ןעמ טָאה ןטלַאהרַאפ .דנַאטש
 עטריטסערַא יד ןשיוצ .,ןגָאלשעג ייז ןעמ טָאה געוו ןצנַאג םעד .טריפעג ןוא
 .ןעיורפ ליפ ןעוועג ןענייז
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 -עגנָא ײצילָאּפ יד טָאה יַאמ ןט1 םעד ברע .טָאטש ךָאנ טָאטש יױזַא
 -ער לָאצ יד טרעסערגרַאפ קרַאטש טָאה יז .ןעלטימ עוויטנעווערּפ ןעמונ
 טַאהעג טָאה יז עכלעוו ,יד ןופ ליפ טריטסערַא ןוא תוריד יד ןיא סעיזיוו
 ,טייקיטעט רערענָאיצולָאװער ןיא עקיטכעדרַאפ סלַא תומישר עריא ףיוא

 ךָאנ רימָאל ,ןטסערַא יד ןופ ןטילעג קרַאטש ןבָאה סָאװ ,טעטש יד ןופ
 200 ךרעב טריפעגכרוד ײצילָאּפ יד טָאה 1903 ץרעמ ןיא : שזדָאל ןענָאמרעד
 ןטעב ערעייז ןופ ןשטנעמ טכַאנייב ןעמונעג המישד ַא טיול ןוא סעיזיווער
 ןוא רעטעברַא -- ןטסידנוב ,ןשטייד ןוא ןקַאילָאּפ ,ןדיי ןעמ טָאה טריטסערַא
 יד ייז ןשיװצ ,טרעדנוה םורַא טריטסערַא ןעמ טָאה -- ןטנעגילעטניא
 טסערַא םעד ןגעו .שארב רעדילגטימ-טעטימָאק יד טימ רעוט עטסוויטקַא
 : ןבירשעג דנוב ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ רעד טָאה

 -ַאושזרוב יד .לסעק ַא ןיא יו טכָאקעג טָאה טָאטש רעצנַאג רעד ןיא;
 'תודחא' יד טמיורעגסיוא ןיוש טָאה יײצילָאּפ יד סָאװ ,טיירפעג ךיז טָאה עיז
 ףיוא טכער :ןגירשעג ןבָאה ןטסינויצ יד .,ןפָאלש קיאור ןיוש ןָאק ןעמ ןוא
 -רעטעברַא יד .םינינע עשידיי ןייק טשינ ןיא ןשימ טשינ ןדיי ךיז ןזָאל ,ייז
 ןוא ןקָארשעגרעביא ןעוועג רעפּפָא ליפ יד ךרוד טייצ עטשרע יד זיא עסַאמ
 -סגנואיײרפַאב םעד ןכַאמ ןשינעטלעהרַאפ עגיה יד .,ןגָאלשעגרעדינ וליפא

 ײצילָאּפ רעשזדָאל יד .רעטיב ןוא רעווש סרעדנוזַאב רעטעברַא יד ןופ ףמַאק
 -שטנעממוא ןוא ןטַאט עשירעדרעמ עריא טימ טנַאקַאב ןָא גנַאל ןופ ןיוש זיא
 ָאד ןדליב ןדיי לָאצ עטסערג יד .,עטריטסערַא יד ןופ גנולדנַאהַאב רעכעל

 סױרַא טפָא ךיז ןופ טלייט סָאװ ,טלעו עשידיסח ערעטצניפ עדנסיוומוא ןַא

 םימש-תארי ןופ טיירג ןענייז עכלעוו ,ןענָאיּפש עטלָאצַאבמוא עקיליוויירפ

 טסערַא ןסיורג םעד ךָאנ ,(+* ?.!סעקַאינהפירט' יד ,'תודחא' יד ןרסמ וצ ןגעוו
 ינוי ןיא עיצַארטסנָאמעד ַא תעב טריטסערַא ןטסידנוב לָאצ ַא ןעמ טָאה
 טלייטעצ ייז טָאה'מ .200 רעביא טױיטסערַא ןעמ טָאה 1904 רַאורבעפ ןיא ,3
 זדארעש ,וָאקירטעיּפ ,שילַאק ,שזדָאל ןופ סעמרוט יד ןיא טצעזעגניײרַא ןוא
 ייווצ טריפעגכרוד עטריטסערַא יד ןבָאה עמרוט רעשילַאק ןיא .עשרַאװ ןוא
 -- רעטייוצ רעד ,געט 2 טרעיודעג טָאה רעטשרע רעד :ןקיירטש-רעגנוה

 .ךָאװ ַא
 ןגעק ןפמעק וצ ןעמוקעגסיוא טפָא עטריטסערַא יד זיא סעמרוט יד ןיא

 .עיצַארטסינימדַא רעד דצמ ןעגנוקידיײלַאב ןוא גנולדנַאהַאב רעטכעלש רעד
 "ייז'ס .תונברק וצ ךיוא לָאמליײט ןוא ןסױטשנעמַאזוצ וצ טריפעג טָאה סָאד
 ,טרירטסנַאמעד ןפָא ןבָאה ענעגנַאפעג סרַאצ םעד ןעוו ,ןטנעמָאמ ןעוועג ןענ
 ןוא תושיגנ יד ץָארט ןכָארבעג טשינ זיא טסייג רערענָאיצולָאװער רעייז זַא
 ,ןייּפ

 -ןוב יד עמרוט רעצעלדעש ןיא 1904 יַאמ ןט1 םעד ןבָאה ,לשמל ,ױזַא

 עלופסקורדנייא ןא טריפעגכרוד עטריטסערַא עשיטילָאּפ ערעדנַא ןוא ןטסיד
 -סיױרַא רעטצנעפ טעװעטַארקרַאפ ַא ךרוד ןעמ טָאה ירפ 10 .עיצַארטסנָאמעד
 ןטנַאטסערַא יד ןוא ןטפירשפיוא ערענָאיצולָאװער טימ ןָאפ עטיור ַא ןעגנַאהעג
 -רַאפ ךיז טָאה עמרוט רעד רַאפ .רעדיל ערענָאיצולָאװער ןעגנוזעג ןבָאה

841 



 ןוא רעטכעוו-עמרוט ןיירַא ןענייז רעמַאק רעד ןיא .עסַאמ עסיורג ַא טלמַאז

 "רעדיוו ַא טלעטשעג ןבָאה עטריטסערַא יד ועבָא ,ןָאפ יד ןעמענוצ טלָאװעג

 ןעוועג ףיוה ןיא ןענייז גָאטײב 2 .ןעמענ טזָאלעג טשינ ןָאפ יד ןוא דנַאטש

 ערענָאיצולָאװער ןעגניז ןבױהעגנָא ןבָאה יז .עטריטסערַא 18 ריצַאּפש ַא ףיוא

 ןטפירשפיוא עשיסור ןוא עשידיי טימ ןָאפ ַא ןבױהעגסױרַא ןוא רעדיל

 יז ךיז טָאה סָאד רעבָא ,ןָאפ יד ןסײרסױרַא טװאורּפעג ןבָאה רעטכעוו יד

 -עמרוט יד .עיצַארטסנָאמעד יד טרעיודעג טָאה טונימ 20 .ןבעגעגנייא טשינ

 -נָאמעד יד ןבָאה טלָאמעד .ןעגנוקרַאטשרַאפ טגנערבעג טָאה גנוטלַאװרַאפ

 טָאה עטריטסערַא 6 .טנערברַאפ יז ןוא טפַאנ טימ ןָאפ יד ןסָאגַאב ןטנַארטס

 ןענייז געט עכעלטע .רעצרַאק ןיא טצעזעגניירַא רעטעּפש גָאט ַא טימ ןעמ

 ,(6* קיירטש-רעגנוה ַא ןעוועג ךיוא זיא'ס ןוא עמרוט ןיא ןעורמוא ןעוועג

5 
 *א א

 ,ןטילעג קרַאטש טָאה גנוגעװַאב יד עכלעוו ןופ ,ןגָאלּפ עטסגרע יד וצ

 -יירפ ןעוועג ןענייז םירסומ יד .ןרָאטַאקָאוװָארּפ ןוא םירסומ יד טרעהעג ןבָאה

 יז ןוא ןשטנעמ טכַאמעג ךעלקילגמוא ןעמ טָאה "הווצמ םשל, ;עקיליװ

 םעד תושיגנ יילרעלכ ןוטעג ןבָאה סָאװ ,יד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא

 ,קלָאפ ןשידיי
 "ייז'ס .הריסמ ןופ רעטייוו ךָאנ ןעגנַאגעג ןעמ זיא רעטרע עסיוועג ןיא

 ןריפסיוא ןיילַא ןופ האנה יד ןבָאה טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ןענ

 ,,בוג רעװעליהָאמ ,ןיבָאלשז ןופ טכירַאב ַא ןיא .סעיצקנופ עשיאיײצילָאּפ יד

 -ָאֹּפ םיא וצ עקידריװ ןענופעג טָאה װַאטסירּפ רעזנוא, :טלייצרעד טרעוו

 עקיזָאד יד .(סענַאמרופ) סעקישטשָאװזיא עשידיי עגיה יד ןיא סעקינשטָאמ

 -רַאפ ןייז וצ סיוא ייז טעז סָאװ ,רעטעברַא ןדעי ןּפַאכ ןענָאיּפש עקיליוויירפ

 טתיממ רעכלעוו ,וַאטסירּפ םוצ ךָאנ םיא ןּפעלש ןוא םיא ןגָאלש ,קיטכעד

 -ינשטָאמָאּפ, ענעפָא עכלעזַא ,(:+ "ןייזטסואווַאב םעד ןרילרַאפ םוצ זיב םיא

 ןעוועג טשינ ןענייז ייז רעבָא ,רעטרע ערעדנַא ןיא ןעוועג ךיוא ןענייז ?סעק

 ליפ טָאה גנוגעװַאב יד םגה .םירסומ יד יװ גנוניישרעד עטײרּפשרַאפ ַאזַא

 יּפ "לע לייוו ,עטצענערגַאב ַא ןעוועג לָאר רעייז זיא ךָאד ,םירסומ יד ןופ ןטילעג

 יד ןיא קיניױועניא ךיז טוט סע סָאװ טסואוועג ךס ןייק טשינ ייז ןבָאה בור

 ,סעיצַאזינַאגרָא
 ןענייז סָאד .ןרָאטַאקָאװָארּפ יד טגנערבעג ןבָאה ןדָאש ןרעסערג ליפ

 -עגניירַא ןענייז סָאװ ,ןטנעגַא-יײצילָאּפ עטלָאצַאב ,תושפנ עטפיוקרַאפ ןעוועג

 -ַאצ רעד ןרימרָאפניא וצ קעווצ ןטימ סעיצַאזינַאגרָא יד ןיא ןרָאװעג טקיש

 ןבעגעגרעביא ןבָאה ייז .רָאפ טמוק טרָאד סָאװ ,ץלַא ןגעוו ענַארכָא רעשיר

 ואוו ,ןוט וצ ךיז טביילק עיצַאזינַאגרָא יד סָאװ ןוא רעוט יד ןענייז סע רעװ

 עלַאגעלמוא יד טלַאה'מ ואוו ,גנולמַאזרַאפ ַא ןעמוקרָאפ ףרַאד סע ןעוו ןוא

 טימ ףמַאק ריא טרעטכיילרַאפ יײצילָאּפ רעד טָאה סָאד ..וו.זַא.א רוטַארעטיל

 ןענייז ןעגנומענרעטנוא ןוא רענעלּפ ייר ַא .גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעד
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 סנטייצַאב טָאה יײצילָאּפ יד לייוו ,לַאפכרוד ַא ףיוא טּפשמרַאפ ןעוועג הליחתכל
 ,סעיצַאזינַאגרָא ןעוועג ןענייז'ס .ןרָאטַאקָאװָארּפ יד ןופ טסואוועג םעד ןגעוו
 ,טייקיטעט רעייז ןיא טריזילַארַאּפ ןעוועג טייצ עגנַאל ַא םעד בילוצ ןענייז סָאװ
 טָאה ןעגנוגנערטשנָא עטסכעה יד ,טריטסערַא ןעמ טָאה ןשטנעמ עטסעב יד
 ,טכַאמעג טשינוצ ןעמ

 ןגעוו ןוא ןזיװעגנָא ןרָאטַאקָאװָארּפ יד ןבָאה ןשטנעמ רועיש ַא ןָא ףיוא
 -ייב ייווצ זיולב .טרימרָאפניא ןעגנולמַאזרַאפ ןוא ןעגנוטַארַאב עכעלרעניא
 ןטייווצ ןכָאנ זַא ,טלייצרעד קַאּפושטש לאומש רעוט רעשידנוב רעד ; ןליּפש
 -טימ רעד ןעמוקעג עשרַאװ ןייק זיא (1902) .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ
 ןופ ,טכירַאב ַא ןבעגּפָא (יענטרָאּפ לאיתוקי) חנ -- דנוב ןופ .ק.צ ןופ דילג
 טנדרָאעגנייא רעוט רעװעשרַאװ ןופ גנולמַאזרַאפ יד ןעמ טָאה ןגעוו טכיזרָאפ
 זיא אפוג גנולמַאזרַאפ יד .קצַאװטָא ןקידתונכש ןיא רָאנ ,עשרַאו ןיא טשינ
 טימ ןוא ןרָאװעג רָאװעג ריא ןגעוו זיא יײצילָאּפ יד רעבָא ,םולשב ךרודַא
 טָאה'מ ,ןטסערַא ןוא סעיזיווער ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה רעטעּפש געט עכעלטע
 ןעמוקעגרָאפ זיא ץעלדעש ןיא :לַאּפ רעטייוצ ַא .רעמענלײטנָא יד טכוזעג
 ןופ רעייטשרָאפ טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס רעכלעוו ןיא ,ץנערעפנָאק-ןָאיַאר ַא
 ערעדנַא ןוא ץעלדעש ,שטירזעמ ,עלַאיב ,קסירב ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד
 לזייה םעד ןיא ,טָאטש רעד רעטניה ןעמוקעגרָאפ זיא ץנערעפנָאק יד .רעטרע
 ,עטַאלַאּפ רענבעדוס רעד ןופ קינװָאנישט ןשיסור ַא ,ווָאטַאנגיא רימידַאלװ ןופ
 ,גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד רַאפ ןענואוועג טָאה קַאּפושטש ןעמעוו
 -גנַאשז הנחמ ַא ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה ץנערעפנָאק רעד ןופ גנַאג ןטימ ןיא
 -טנעצ ַא טריטסערַא ןעמ טָאה םעד טימ תוכייש ןיא .ןטנַאיצילָאּפ ןוא ןעמרַאד
 -ַארבַא אילוי ןירעוט עשידנוב רעװעשרַאװ יד ךיוא ייז ןשיװצ ,ןשטנעמ קיל
 ,(+? שטיוװוָאמ

 רעד ,עיצַאקָאװָארּפ ןופ ןטילעג ןבָאה ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער עלַא
 ןעמ טָאה ןרָאטַאקָאװָארּפ רעקילטנעצ .םַאנסױא ןייק ןעוועג טשינ זיא דנוב
 ַאזַא טָאה'מ ןוא ןזייװַאב וצ ןעמוקעג ןעמ זיא ןטכַאדרַאפ ןופ .טקעדעגפיוא
 -טנפערַאפ ןענייז עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא .טכַאמעג ךעלדעשמוא םענייא
 סעיפַארגָאטָאפ יד ךיוא לייט ַא ייב ןוא --- םינמיס ןוא ןעמענ יד ןרָאװעג טכעל
 טכיש ןסיוועג ַא ייב .,ןרָאטַאקָאװָארּפ עטריקסַאמעד לָאצ רעסיורג ַא ןופ --
 ןענעגרחרעד וצ גנומיטש ַא ןעועג זיא טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ
 --- טרידיווקיל ןפוא ַאזַא ףיוא עקַאט ןעמ טָאה עקינייא ןוא -- ןרָאטַאקָאװָארּפ
 עשיטקַארּפ ןוא עלעיפיצנירפ בילוצ זיא גנוניימ עשידנוב עלעיציפָא יד
 עקשזעטס ַא ןעװעג ןיא ןטנעגַא-יײצילַאּפ ןטױט .םעד ןגעק ןעוועג םימעט
 -רעד ןלָאצ טפרַאדעג ןעמ טָאה טפָא .םזירָארעט ןופ ךַאילש ןקישטילג ןפיוא
 -טיוט ןופ רעריפסיוא יד טּפַאכעג טָאה ןעמ תעב ,תונברק ערעווש טימ רַאפ
 -רָאפ עקירעהעג ןוא ךעלטנפע ןריקסַאמעד זַא ,ןטלַאהעג טָאה'מ ,לייטרוא
 ,ךעלדעשמוא רָאטַאקָאװָארּפ םעד ןכַאמ ןעלטימ-טכיז

 ןטסידנוב ןעוו ,ןלַאפ עקינייא ןעוועג ךָאד ןענייז םעד ףיוא טקוקעג טשינ
 סָאד טכַאמעגנָא טָאה למוט ןסיױרג ַא .ןרָאטַאקָאװָארּפ טעגרהרעד ןבָאה
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 .קסניּפ ןיא יקסטַאנרָא רעדנַאסקעלַא רָאטַאקָאװָארּפ ןכעלרעפעג םעד ןטיוט

 טצוּפעג ץרַאװש ַא טימ ,ןַאמרעגנוי רעטנעגילעטניא ,רענייש ַא ןעוועג זיא רע

 ןופ רערעל ַא ןעװעג רע זיא ןגעװ םינּפל .ענסנעּפ ענעדלָאג ןוא לדרעב

 טצעזַאב ךיז ןוא דמערפ רעד ןופ רע זיא ןעמוקעג .שיאערבעה ןוא שיסור

 רע לייו ןוא .גנוגעװַאב רעד ןיא קיטעט ןרָאװעג זיא רע ואוו ,קסניּפ ןיא

 "וג ַא ןוא םַאזסטעברַא ,ןגַארפ עכעלטּפַאשלעזעג יד ןיא טנוװַאהַאב ןעוועג זיא

 זיא שיטקַאפ .ןָאנבױא ןפיוא טקורעגסױרַא ךיג ךיז רע טָאה ,רענדער רעט

 -עילימַאפ רעתמא ןייז ,ײצילָאּפ-םייהעג רענליוו רעד ןופ טנעגַא ןַא ןעוועג רע

 ןעמָאנ ןפיוא טבעלעג רע טָאה קסניּפ ןיא רעבָא ,לעקרעּפ ןעוועג זיא ןעמָאנ

 זַא ןעועג זיא ןַאלּפ ןייז .יקסטַאנרָא רעדנַאסקעלַא םענוװַאלסָאװַארּפ ןופ

 וצ עיצַאזינַאגרָא ןַא ןופ ןייז הלוע דנוב ןופ עיכרַארעיה רעד ןיא לָאז קסניפ

 (113 טיז עז -- דישרעטנוא םעד ןגעװ) טעטימָאק ַא ןופ הגרדמ רעד

 -ַאב ןיא טקעריד ןעמוק וצ טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג ןיקסטַאנרָא טלָאװ סָאד

 טַאגעלעד ַא יװ ןרָאפ ךיוא רשפא ןוא ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןטימ גנוריר

 "ןטישרַאפע טימ ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה לייוורעד .רָאפנעמַאזוצ ַא ףיוא

 ןוא סעיזיוער עקידרדסכ יד .אפוג קסניּפ ןיא ןטייקיטעט ןוא ןשטנעמ

 ףיא דשח ַא ןפורעגסױרַא רעוט עשידנוב רעקסניּפ יד ייב ןבָאה ןטסערַא

 םיא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןוא רעטרע ערעדנַא ןיא טגערפעגנָא טָאה'מ .םיא

 ,טנעגַא-יײצילָאּפ ַא זיא רע זַא טקיטעטשַאב ןבָאה ,טנעקעג רעירפ זופ
 "נב רעד .םיא ןעמיױרוצּפָא ןסָאלשַאב ןבָאה ןטסידנוב רעקסניּפ יד

 ןט18 ןפיוא ןט17 ןופ טכַאנ רעד ןיא םיא טָאה (רעליג) רעליה ןרהא טסיד

 ןעמ טָאה סגעווקירוצ .עקדָאכס רעמייהעג ַא וצ טגנערבעג 1902 רעבָאטקָא

 ,םירבח עכעלטע טרַאװעג ןבָאה'ס ואוו ,לסעגרעטניה ַא ךרוד טריפעג םיא

 םירישכמ עטלַאק ערעדנַא ןוא לַאשזניק ַא טימ רָאטַאקָאװָארּפ םעד ןבָאה ייז

 יייז ליטרוא םעד ןריפסיוא ןיא רעמענלײטנָא יד ,טױט םוצ ןגָאלשרעד

 ַא) דלָאגנילײצ לדנעמ םוחנ ,ןירטיצ השמ ,ווָאקינזעלעשז המלש ןעוועג ןענ

 "עג לעיציּפָא זיא רע םגה .(*: רעילָאטס רעד ריאמ ןוא (רעטעברַא-קַאבַאט

 ןפיוא ןעװעג רבקמ ךָאד םיא יײצילָאּפ יד טָאה ,רענװַאלסָאװַארּפ ַא ןעוו

 -סערַא ןעמ טָאה יקסטַאנרָא-השעמ רעד טימ תוכייש ןיא ,ןימלע-תעב ןשידיי

 לייט ַא .עמרוט ןיא ןסעזעג טייצ ערעגנעל ַא ןענייז עכלעוו ,ןטסידנוב 6 טריט

 .עגרָאטַאק ףיוא טּפשמרַאפ רעטעּפש ןעמ טָאה ייז ןופ

 עשידנוב רעקסניּפ יד טָאה (1903 רעבמעצעד) ףורפיוא ןַא סריא ןיא

 ּפיצנירּפ םעד ןשיװצ הריתס יד ןרעפטנערַאפ טװאורּפעג ױזַא עיצַאזינַאגרָא

 זיא -- ןיקסטַאנרָא ןופ טױט רעד, :הגירה רעד ןוא םזירָארעט-יטנַא ןופ

 טפרַאדעג טָאה סָאװ ,טקַאפ ַא זיא סָאד .ּפיצנירּפ ַא ןופ עגַארפ ןייק טשינ

 ןענַאטשעג זיא זנוא רַאפ .ןעשעג טשינ טנעקעג טשינ טָאה ןוא ןעשעג

 ןופ טוט רעדָא עיצַאזינַאגרָא רעצנַאג רעד ןופ םוקמוא רעדָא :הרירב יד

 ..רענייא זיולב ןייז טנעקעג ,ךעלריטַאנ ,טָאה לַאװסױא רעד .ףרואווסיוא

 ."ןעמוקעג זיא םיא סָאװ ,סָאד ןעמוקַאב טָאה רעטעררַאפ רעניימעג רעד,

 ןפיוא ןעוועג רבוע ןעמ טָאה עיצַאזינַאגרָא רעקיטרָא ןַא ןיא זיולב טשינ
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 -ָאװָארּפ ןגעו טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס ןעוו ,ּפיצנירּפ ןשיטסירַארעטיײטנַא
 ןשידנוב ַא ןיא וליפא ןעמ טפערט טײקנטלַאהעגסױא-טשינ ַאזַא ,ןרָאטַאק
 ,ןַאגרָא-לַארטנעצ

 עיצַאריּפסנָאק רעגנערטש ןופ טייקידנעװוטיונ רעד ףיוא ןזייוונָא ןכָאנ
 גנַאלש ַאזַא קיטיונ זיא'ס ןעוו ,ןלַאפ ןַארַאפ ןענייז'ס, :טגָאזעג טרָאד טרעוו
 ךיז ןעמ ףרַאד -- ןטָארסױא-טלעװ רעד ןופ ,ןגרעוורעד ,ןקיטשרעד וצ

 ןקעוורעד טשינ ןענעק ןשינעפעשַאב ענױזַא :ןטלַאהּפָא טשינ ךיוא םעד ןופ
 ןעמ עכלעוו ,טניה ענעגושמ וצ ןכילגעג ןענייז ייז .תונמחר ןייק ךיז וצ
 ,(+:"ךברקמ ערה תרעבו .,ןעװעטַאר וצ ןשטנעמ ידכ ,טסיש

 "טנפערַאפ 1904 לירּפַא טָאה דנוב ןופ טעטימָאק רעוועשטידרעב רעד
 -ןיא ןוא תוכָאלמ-ילעב) ןענָאיּפש ןוא ןרָאטַאקָאװָארּפ 9 ןופ המישר ַא טכעל
 םהרבא -- ייז ןופ םענייא ןעמ טָאה םעד ךָאנ געט עכעלטע .(ןטנעגילעט
 בילוצ טָאה'מ .ןטעגרהעג ַא ןענופעג (רעלקומש ַא -- קינרַאשזָאּפ) ןיפָאי
 .ןָאזרעּפ 10 טריטסערַא םעד

 -ַאקָאװָארּפ םעד טעגרהרעד 1902 ץרעמ 15 םעד ןעמ טָאה קסױרבָאב ןיא
 לעמָאה ןיא ןבעגעגסיױרַא רעירפ טייצ ַא טימ טָאה רעכלעוו ,ןיבויל ןבואר רָאט

 ףיוא ןרָאװעג טלעטשעג ךיילג זיא יײצילָאּפ עצנַאג יד .ןָאזרעּפ 50 רעביא
 ןפיוא .ןטנַאיצילָאּפ 3 ןטלַאהרַאפ ןבָאה רעלַאפנָא יד ןופ םענייא .,סיפ יד
 ןוא ןסירעגסױרַא ךיז רעטריטסערַא רעד טָאה טסערַא-ײצילָאּפ םוצ געוו
 ,ןפָאלטנַא

 תוחיצר עשיאייצילָאּפ יד ןופ ןדָאב ןפיוא ןענייז רעטרע עקינייא ןיא
 ןעמוקעגפיוא רעטעברַא עשידיי לייט ןסיוועג ַא ייב סיזירק ןשימָאנָאקע ןוא
 ףרַאד'מ זַא ,ןזייופיוא ןעמונעג טָאה'מ .ןעגנומיטש עשיטסירָארעט ללכב
 ךיז ןבָאה סָאװ ,םיטַאבעלַאב רעדָא טײל:ײײצילָאּפ עסיוועג ?ןגײלקעװַא;

 "יגַא ַאזַא ןעוו ,ןלַאפ עקַאט ןעוועג ןוא .םישעמ עסואימ טימ טנכייצעגסיוא
 ןטַאטנעטַא ןרָאװעג טריפעגסיוא ןענייז'ס ןוא הלועּפ ַא טַאהעג טָאה עיצַאט
 ָארּפ םעד טימ טַאהעג ןטסרעמ םוצ טָאה סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ
 ךיז טָאה אפוג עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא .רעקָאטסילַאיב יד ןוט וצ םעלב
 ןוא ןשימָאנָאקע רַאפ טריטיגַא טָאה סָאװ ,עּפורג עניילק ַא טעדליבעגסיוא
 עכעלרעפעג "ןעמױרּפָא, רַאפ ,המקנ רעטריזינַאגרָא רַאפ ,רָארעט ןשיטילָאּפ
 טעברַא-גנורעלקפיוא עסיורג ַא טריפעגכרודַא טָאה עיצַאזינַאגרָא יד .רענגעק
 רעד ןופ ךיז ןבָאה עכלעוו ,יד ןסָאלשעגסיױא ףוסל ןוא ןינע םעד ןגעוו
 .ןגָאזּפָא טלָאװעג טשינ קיטקַאט

 ןיא ןטסידנוב לייט ייב ןעוועג ךיוא ןענייז ןעגנומיטש עשיטסירָארעט
 .(רעיוז-לבעווש) םילָא טימ ןסָאגעגּפָא טנַאיצילָאּפ ַא ןעמ טָאה טרָאד .,קסנימ

 יַאמ 21 םעד תבש .תוחיצר עשיאייצילַאּפ רַאפ המקנ בילוצ סע זיא ןעשעג
 ןוא רענעמ טתיממעג ןוא דלַאװ ןיא רעטעברַא ןלַאפַאב ײצילָאּפ זיא 4

 ןיא .לָאטיּפש ןיא ןריפּפָא טזומעג ןעמ טָאה עקינייא זַא ,קרַאטש ױזַא ןעיורפ
 םעד ןגעוו טרעוו (1904 יַאמ) דנוב ןופ טעטימָאק רעקסנימ ןופ ףורפיוא ןַא
 ייב ןליפעג"עכַאר ןפורסיורַא זומ יײצילָאּפ רעד ןופ יירעדרעמ יד, :טגָאזעג
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 ןפורסורַא זומ גנולדנַאהַאב עכעלשטנעממוא יד .רעטעברַא עטקידיײלַאב יד

 ,טלַאטשעג רעכעלשטנעמ ןיא תויח יד טימ ןענעכערוצּפָא ךיז גנַאלרַאפ םעד

 םעד ןיא טשינ ןקירדסיוא רעבָא ךיז זומ עיצַאזינַאגרָא רעזנוא ןופ עכַאר יד

 ןיא רָאנ ,םזירַאצ ןטכולפרַאפ םע7ד ןופ רעייטשרָאפ ענלצנייא טימ ףמַאק

 רעד ןגעק טסעטָארּפ רעזנוא, ..."םעטסיס ןשירַאצ ןצנַאג םעד טימ ףמַאק םעד

 -ןסַאמ ַא ןופ רעטקַארַאכ םעד ןגָארט ףרַאד םזיטָאּפסעד םעד ןוא עינַאריט

 ףרַאד גנוקידיײלַאב עדעי זַא ,ןזיװעגנָא ךיוא רעבָא טרעוו סע ..;?טסעטָארּפ

 .?דנַאטשרעדיװ ַא ןעניפעג טרָא ןפיוא ךיילג; רעטעברַא עטרעלקעגפיוא דצמ

 א
 לא

 ןפיוא טקורעגסױרַא ךיז טייקיטעט עשיטילָאּפ יד טָאה 1902-4 ןרָאי יד ןיא

 .סעיצַארטסנָאמעד ךןסַאג יד ןעוועג ןענייז ןעלטימ-ףמַאק יד ןופ סנייא ,ןָאנביױא

 -ַאב ןילַא ךיז סעצעה-םָארגָאּפ יד בילוצ ןעמ טָאה ןרָאי ענעי ןיא םגה ןוא

 ןעגנוטערטסױרַא-ןסַאג ןופ טגָאזעגּפָא ךיז רעטרע ליפ ןיא ןוא טצענערג

 סעיצַארטסנָאמעד לָאצ יד לכה-ךס ןיא ךָאד זיא ,יַאמ ןט1 ןופ גָאט ןיא וליפא

 ןטשרע םוצ רָאי ייווצ יד ןיא ןענייז טעטש ייר ַא ןיא .ןגיטשעג קידנטײדַאב

 עקיטרָא יד  .סעיצַארטסנָאמעד עשיטילָאּפ ןעמוקעגרָאפ ללכב לָאמ

 ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןבָאה ,עכעלטסירק יד יוז עשידיי יד ,גנורעקלעפַאב

 םשור רעד .ןעגנוטערטסיורַא עכלעזַא ןגיוא ענעגייא טימ ןעזעג ןבעל רעייז

 -טכַאמ יד .סעדנעגעל ןטײרּפשרַאפ ןעמונעג ךיז ןבָאה'ס .קרַאטש ןעוועג זיא

 טימַאב ךיז ןבָאה ןטנעמעלע ערענָאיצקַאער יד טימ תופתושב ןענַאגרָא

 ןפורסיױרַא ןוא קערש ַא ןפרַאװנָא -- ןקעווצ ערעייז רַאפ ןצונוצסיוא סָאד

 .ןעגנַאלק-םָארגָאּפ

 "יירגוצ ןוא גנורינַאלּפ טרעדָאפעג טָאה עיצַארטסנָאמעד ַא ןריזינַאגרָא

 רעייז ןוא ןבעגקעװַא םעד ףיוא טזומעג ןעמ טָאה ימ ןוא טייצ ךס ַא .גנוט

 טָאה ןלַאפ עלַא ןיא טעמכ .תונברק ערעווש טימ ןלָאצ ךיוא רַאפרעד טּפָא

 זיא טַארַאּפַא-שזַאנָאיּפש ןסיורג ריא תמחמ .טיירגעג ךיז ײצילָאּפ יד ךיוא

 טָאטש ןיא ןעוו ,ןסיוו טשינ םעד ןגעוו רעירפ לָאז יז זַא ,ךעלגעמ ןעוועג טשינ

 ,טיירגעג ךיז םעד וצ ןוא טסואוועג ָאי םעד ןגעוו ןשטנעמ רעטרעדנוה ןבָאה

 טכַאלש ַא ףיוא ןייג טניימעג רעבירעד טָאה עיצַארטסנָאמעד ַא ףיוא ןייג

 רעטעברַא עשידיי ערענָאיצולָאװער יד ןוא .ףעטילימ ןוא יײצילָאּפ טימ

 ןענייז רענָאיצולָאװער ןדעי ןופ ןבעל ןיא .ןעגנַאגעג םעד ףיוא ןרעג ןענייז

 ,גנונַאּפש ןוא גנוביוההרעד ןופ געט ןעװעג סעיצַארטסנַאמעד ןופ געט יד

 ןרענוד ןעוועג ןענייז סעיצַארטסנָאמעד יד .גנוטולברַאפ ןוא ףמואירט ןופ געט

 ןטשרעהַאב שיטָאּפסעד םעד רעביא למיה ןטערַאמכרַאפ ןפיוא ןצילב ןוא

 -רעד ָאד רימ ןלעװ סעיצַארטסנָאמעד לָאצ רעסיורג רעד ןופ ,דנַאלסור

 : עכעלטע ןענָאמ
 -יַאמ עט1 עשימרוטש ַא ןעמוקעגרָאפ 1903 רָאי ןיא זיא עשרַאוװ ןיא

 ןוא .ליּפק.ד.ס ,דנוב ןופ עקידתופתושב ַא ןעװעג זיא יז .עיצַארטסנָאמעד
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 רעמַאזניימעג ַא ףיוא ןייגנייא טלָאװעג טשינ טָאה .ס.9.9 יד) טַאירַאטעלָארּפ
 דנוב רעד טָאה יַאמ ןט1 ןרַאפ .(רעדנוזַאב טרירטסנָאמעד ןוא גנוטערטסױרַא
 -ַאב ךיז ןבָאה'ס עכלעוו ןיא ,ןעגנולמַאזרַאפ ערענעלק ייר ַא טריפעגכרוד
 -עד רעד ףיוא ןעמוק ןסייהעג טָאה'מ .ןשטנעמ 200 זיב 50 ןופ טקילײט
 ןגָאלשּפָא ןוא דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש ןענעק וצ ידכ ,טנּפָאװַאב עיצַארטסנָאמ
 טעוועדליװעג ןקַאזָאק ןוא ײצילָאּפ ןבָאה יַאמ ןט1 ןרַאפ ןכָאװ .עטריטסערַא
 ןעוועג ןענייז'ס ואוו ,סַאג עקישזד ףיוא סרעדנוזַאב ,ןסַאג רעװעשרַאװ יד ףיוא
 ןסױטשנעמַאזוצ ליפ ןעמוקעגרָאפ ןענייז טרָאד .רעטעברַא עשידיי ןופ סעזרעב
 ןופ ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 10 טלייטעצ ןעמ טָאה טָאטש ןיא ,יײצילָאּפ רעד טימ
 ףיוא עיצַארטסנָאמעד רעד וצ .יַאמ ןט1 ןגעוו דנוב ןופ .ק.צ ןופ ףורפיוא
 ךרעב ,לייט ַא זיולב רעבָא ,םלוע רעסיורג ַא ןעמוקעג זיא עקסווָאקלַאשרַאמ
 זיא לייט רעקירעביא רעד .טקילײטַאב ריא ןיא ךיז ןבָאה ןשטנעמ םנזיוט
 טשינ ןיוש ןוא סַאג רעסיורג רעד ןופ גנעל רעד רעביא ןטָאשעצ ןעוועג
 ןסַאג יד ןשיװצ עיצַארטסנָאמעד רעד ןופ טרָא םוצ ןסיירכרוד ךיז טנעקעג
 טוואורּפעג ןָא בױהנָא ןופ דלַאב טָאה ײצילָאּפ יד ,עקסישזק .ווש ןוא ענשזורּפ
 ןבעגעגנייא טשינ ריא ךיז טָאה סע סָאװ ,ןטנַארטסנָאמעד יד ןביירטעצ וצ
 ןוא עסַאמ רעד ןיא דרעפ ערעייז טימ ןטירעגניײרַא ןענייז ןקַאזָאק ןעוו טשרע
 ןטנַאיצילָאּפ יד ןוא ּפעק יד רעביא סעקיַאהַאנ יד טימ ןגָאלש ןביוהעגנָא
 ןביירטעצ וצ ןעגנולעג זיא ,טייז רעד ןופ טריקַאטַא ןדרעוװש עלָאג טימ ןבָאה
 ,םלוע םעד

 ױזַא טרעדליש דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ רעד ןופ ןַאגרָא רעד
 רעזנוא טרעטַאלפעג טָאה ּפעק סנעמעלַא רעביא ךיוה; :עיצַארטסנָאמעד יד
 זיא רעדיוש רעקילייה ַא ,ןטפירשפיוא יד טימ ןטייוו ןופ קידנצנַאלג ,ןָאפ
 עלַא ןופ טרעהעג ךיז טָאה 'ָאד זיא יז ,ָאד זיא יז' .ןעמעלַא רעביא רעבירַא
 -עגּפָארַא טימ .םורַא טשרעהעג טָאה גנורעטסײגַאב ַא ,רעביוצ ןימ ַא .ןטייז
 טגעװַאב םַאזגנַאל ךיז טָאה ךיוה רעד ןיא סנקעטש יד טימ ,ןעלטיה ענעמונ
 יד קידנבליהרַאפ ,ןסַאג עדייב יד ןשיוװצ סיוארָאפ ןָאפ רעד טימ עסַאמ יד
 ,ןלַאפַאב זיא ײצילָאּפ יד ,.."ַארוא : ןעיירשעג ןוא גנַאזעג ןקיטומ טימ טפול
 יד ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא ןענייז ןקַאזָאק ..ּפעלק ןעמוקַאב רעבָא טָאה יז
 רעד, ..."םלוע םעד ףיוא ןפרָאװעגפױרַא ךיז תויח עדליוו, יװ ןוא ןרעיוט
 יד ןופ טיהעגסיוא יז טָאה רע ,ןָאפ ןייז טצישַאב קיטומ טָאה רעגערט ןָאפ
 -יטומ רעד) ..."ץנַאג ןבילבעג ןענייז ןָאפ רעד טימ רע ןוא טנעה עכעלײצילָאּפ
 ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ,, ...ןַאמרעב עקשטעבייל ןעוועג זיא רעגערטיןָאפ רעק
 טימ ןעמַאזוצ רעטעברַא עשיליוּפ ןוא עשידיי עּפורג ַא .קַאיװַאּפ םוצ ןפור
 סַאג ענשטינַארג ףיוא ."ןיהַא טזָאלעגקעװַא ךיז ןבָאה טנגוי רעקידנרידוטש
 ןוא ןטנַאיצילָאּפ ןגָאלשעצ געוו ןפיוא ןוא ןרירטסנָאמעד ןבױהעגנָא יז ןבָאה
 ןענייז ףוסל .ןריטסערַא עקינייא טװאורּפעג ןבָאה עכלעוו ,ןעמרַאדנַאשז
 ךרוד ןוא ןעמונעגפיונוצ רעדיוװ ךיז טָאה'מ .ןבירטעצ ןוא ןקַאזָאק ןעמוקעגנָא
 -לעשזד ןוא עקצילעמרַאק ,ָאנשעל ,ענלָאס ,ענלַארָאטקעלע ,עיבַאשז ןסַאג יד
 ,ןפורסיוא ןוא גנַאזעג ןרענָאיצולָאװער טימ עמרוט רעד וצ ןעמוקעגוצ ענ
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 ,קַאיװַאּפ ןופ טנעוו עקיד יד ןיא טּפַאלקעג ןעמ טָאה רענייטש טימ ,סנקעטש טימ,
 ,סורג ַא ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה'ס ,ןרעמַאק יד ןיא רעייפ ןזיװַאב ךיז טָאה'ס
 םלוע רעד טָאה רעגײזַא 10 זיב .רעדירב עדנרירטסנָאמעד יד וצ רעפטנע ןַא
 עפורג ַא ךָאנ טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא ,קַאיװַאּפ ןבעל טרירטסנָאמעד
 עקישזד ןופ .סַאג עקישזד ףיוא טרירטסנָאמעד ןפורסיוא טימ רעדילגטימ
 -קעג ייז ןענייז עקישזד ףיוא ,עיצַארטסנָאמעד רעד ףיוא סױרַא ייז ןענייז
 טָאטש ןיא .."ןפורסיוא עקיטכעמ טימ עכעליירפ ,עקיטסול ,עקיטומ ןעמ
 לייט ַא ןבָאה ןדיי ייב .םשור ןסיורג ַא טכַאמעג עיצַארטסנָאמעד יד טָאה
 -עברַא עשידיי יד ןופ גנוטערטסױרַא רעד ןגעוו עיטַאּפמיס טימ טדערעג
 ךיז ןשימ ןדיי סָאװרַאפ סעכ ןיא ןעוועג ןוא טלדַאטעג ןבָאה ערעדנַא ,רעט
 -ַאב יד קידנצַאשּפָא .גנוריגער רעד ןגעק ןענייז סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא ןיא
 ידכא :דנוב ןופ ןַאגרָא רעװעשרַאװ רעד טגָאז סעיצַארטסנַאמעד ןופ גנוטייד
 ןלָאז ייז ידכ ,רעטקַארַאכ-ףמַאק ןתמא ןַא ןגָארט ןלָאז סעיצַארטסנַאמעד יד
 -טפָא טמוק סָאד יװ ,ײצילָאּפ רעד רַאפ גיז ַא יו טשינ רעמ ןביילב טשינ

 :רעסערג סָאװ ןייז ןטנַארטסנָאמעד לָאצ יד סנטשרע ףרַאד ,רָאפ לָאמ
 ןוא ,טנּפָאװַאב טוג ןוא טנּפָאװַאב ןייז רעדנוזַאב רעדעי ףרַאד סנטייווצ
 יד ןריפוצכרוד ןליו ןטסעפ םעד טימ ןײגסױרַא ףרַאד רעדנוזַאב רעדעי
 ..רָאפ טייטש םיא סָאװ ,ךַאז ןייק ףיוא קידנקוק טשינ ,עיצַארטסנָאמעד
 ןייטשייב ןעק'מ זַא ,ןזיוועג ךעלטייד זנוא טָאה עיצַארטסנָאמעד עקיטנייה יד;

 קידנפערט ,ןָאפ רעד ןופ ןגױצעגּפָא טָאה ייצילָאּפ יד :יײצילָאּפ רעד ןגעק

 רעד םורַא עסַאמ עטרעטסײגַאב יד קידנעעזרעד ןוא סנקעטש יד ןטייז עלַא ןופ

 .(** ?ןָאפ
 ןעײטרַאּפ יירד יד ןבָאה ,1904 יַאמ ןט1 םעד ,רעטעּפש רָאי ַא טימ ךיוא

 עקסוָאקלַאשרַאמ ףיוא עיצַארטסנָאמעד עקידתופתושב ַא עשרַאװ ןיא טנַאלּפעג

 ,ײֵצילָאּפ ליפיזַא טרירטנעצנָאק ןעוועג רעירפ ןופ ןיוש ןענייז טרָאד .סַאג
 -עג ןבָאה ןרָאטַאזינַאגרָא יד זַא ,ןעגנוליײטּפָא-רעטילימ ערעדנַא ןוא ןקַאזָאק

 טָאה'מ .טרָא טייווצ ַא ףיוא ןריפכרוד עיצַארטסנָאמעד יד רעכיילג רַאפ ןטלַאה

 ענלַארָאטקעלע ףיוא ןעלמַאז ךיז ןסייהעג םלוע םעד ןופ לייט םעניילק ַא

 לָאצ יד .ענדָאלכ ןוא ץַאלּפיקנַאב ןשיװצ טרירטסנָאמעד טָאה'מ ןוא סַאג

 -רַאמ ףיוא ןריצַאּפש ןבילבעג ןענייז רעטנזיוט) .400 לכהי-ךס ןעוועג זיא
 -רַא .העש עבלַאה ַא טרעיודעג טָאה עיצַארטסנָאמעד יד .(עקסווָאקלַאש
 רענעפ יירד יד טלגנירעגמורַא ןבָאה טנעה יד ןיא ןלַאשזניק טימ רעטעב

 ןקַאזָאק ןוא ײצילָאּפ ךרוד ןרָאװעג ןבירטעצ יז זיא ףוסל .ןעײטרַאּפ יד ןופ

 עיצַארטסנָאמעד ַא ןעמוקעגרָאפ קַאיװַאּפ ןרַאפ זיא רעטעּפש גָאט ַא טימ

 ,ןשטנעמ 200 ןופ
 -נָאמעד ַא עשרַאװ ןיא טריפעגכרוד דנוב רעד טָאה 1904 רעמוז ףוס

 רעטעברַא 500 זיב .,דזַאיעשּפ םוצ עקסרַאמיר ךרוד ץַאלּפ-קנַאב ןופ עיצַארטס
 טימ סיטשנעמַאװצ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ףוסל .טקילײטַאב ןעוועג ןענייז

 ףיוא סעמרַאזַאק עטנָאנ יד ןופ רעטילימ ףליה וצ ןעמונעג טָאה סָאװ ,יײצילָאּפ

 זיא עטקילײטַאב 500 טימ דנוב ןופ עיצַארטסנָאמעד עטייווצ ַא ,דזַאיעשּפ
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 -ישזג ןפיוא ןביױהעגנָא ךיז טָאה יז ,1904 רעבָאטקָא 15 םעד ןעמוקעגרָאפ

 ןַא ךרוד ןרָאװעג ןבירטעצ זיא יז .ענשטינַארג ףיוא ןגיוצעג ךיז ןוא וװָאב

 טימ םלוע ןפיוא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטנַאיצילָאּפ 20 ןופ גנולײטּפָא

 עיצַארטסנָאמעד ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1904 רעבמעווָאנ 5 םעד .ןדרעוװש עלָאג

 ,ןטנַאיצילָאּפ 2 ,עטקילײטַאב 800 טימ עקישזד ןוא עקסווָאנַארומ ףיוא דנוב ןופ

 -ייא טעדנואװורַאפ ןעמ טָאה ,ןדרעװש עלָאג טימ ןפרָאװעג ךיז ןבָאה סָאװ

 -ַאב ןעוועג ךיוא ןענייז ןטסידנוב .ןקידעש וצ ןצימע ןזיײװַאב ןבָאה ייז רעד

 ערעדנַא ןוא עקסווָאקלַאשרַאמ ףיוא .ס.9.9 ןופ עיצַארטסנָאמעד ַא ןיא טקילײט

 -געלסיוא םוצ יקסדוסליּפ ףעזוי ןופ ווירב ַא ןיא .המחלמ רעד ןגעק ןסַאג

 :טגָאזעג םעד ןגעו טרעוו (1904 רַאורבעפ ףוס) .ס.ּפ.ּפ ןופ טעטימָאק ןשיד

 -רעטנוא ןעמ ףרַאד גנונעקרענָא טימ -- ןוא רעטעברַא-ןדיי ךס ַא ןעוועג;

 ערעייז ןפלעה לַאֹפ םעד ןיא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןטסידנוב --- ןכיירטש

 ,(*+ ?,ס.ּפ.ּפ ןופ םירבח

 -עד-ןסַאג עכעלטע ןעמוקעגרָאפ 19023-4 ךשמב ןענייז שזדָאל ןיא ךיוא

 עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1903 יני 14 םעד .דווב ןופ סעיצַארטסנָאמ

 -ָאֹּפ יד .שֹודָאל ןיא רעטעברַא עשידיי ןופ עיצַארטסנָאמעד-ןסָאג עסיורג

 טרעדנוה עכעלטע טריזיליבָאמ טָאה יז .טיירגעג ךיז סנטיײצַאב טָאה ייציל

 עיצַארטסנַאמעד יד טָאה טכַאנרַאפ ,ןקַאזָאק ןוא ןטנעגַא-םייהעג ,סעשזורטס

 ןעוועג ןענייז ןָאפ רעטיור רעד ףיוא .סַאג עינדָאכסוװ ףיוא ןביוהעגנָא ךיז

 -עד ןבָאה ןשטנעמ 1,500 ךרעב .שטייד ןוא שילױוּפ ,שידיי ןיא ןעגנוזָאל

 ןפורסיוא טכַאמעג ןוא רעדיל ערענָאיצולָאװער ןעגנוזעג ןבָאה ייז .טרירטסנָאמ

 יד ןיא סנקעטש טימ ייז ןופ ליפ ,ןטנַארטסנָאמעד יד .גנוריגער רעד ןגעק

 רעד ןופ תוחוכ-טּפיוה יד תעב ,טונימ 25 זיב 20 ןופ טרישרַאמ ןבָאה ,טנעה

 ןעניי'ס .סַאג רעװָאקירטעיּפ ףיוא טרירטנעצנָאק ןעוועג ןענייז ײצילָאּפ

 ןפרָאװעג ךיז ייז ןבָאה סעכ ןדליוו ַא טימ .ןקַאזָאק ןוא ייצילַאּפ ןעמוקעגנָא

 -לב-ףוס .סנקעטש יד טימ טגנַאלרעד קירוצ ןבָאה רעטעברַא יד ,םלוע ןפיוא

 ןטנַארטסנָאמעד יד ןוא ןעװעג רבוג טכַאמ עשירעטילימ עסיורג יד טָאה ףוס

 ,םידדצ עדייב ןופ ןעוועג ןענייז עטעדנואוורַאפ .,ןרָאװעג ןבירטעצ ןענייז

 רעד טימ ןעמַאװצ רעגערט-ןָאפ רעד .ןשטנעמ 80 ךרעב טריטסערַא טָאה'מ

 ,גנולגנירמורַא רעשיאייצילָאּפ רעד ןופ ךיז ןעמוקַאבוצסױרַא ןזיוװַאב טָאה ןָאפ

 טָאה לקריצ-יײצילָאּפ ןיא .ןגָאלשעג ךעלקערש ןעמ טָאה עטריטסערַא יד

 ,סעקעוושט ןעוועג ןענייז'ס עכלעוו ןיא ,רעטערב טימ טּפַאלקעג ייז ןעמ

 ןעמוקעג דנוב ןופ ףור ןפיוא ןענייז טכַאנרַאפ 1904 רעבמעצעד 3 םעד

 לייט ַא .סַאג רעװָאקירטעיּפ ףיוא ןרירטסנַאמעד וצ דעטעברַא עשידיי 0

 סיורָאפ ,500 זיולב ןבָאה טרישרַאמ ןוא ןדײנשוצּפָא ןזיוװַאב יײצילָאּפ טָאה

 ןרעװלָאװער טימ (גנולײטּפָא-ףמַאק) .ָאב רעד ןעגנַאגעג זיא ןָאפ רעד רַאפ
 ןוא רעװַאקירטעיּפ ףיוא טרישרַאמ טָאה'מ .ךיוה רעד ןיא ןלַאשזניק ןוא

 ּפלַאז ַא ןבעגעג .ָאב רעד טָאה סַאג ענלעשזד ףיא ,ןסָאג ערעדנַא עקינייא

 ,ןטנַאיצילָאּפ ךס ַא טימ רעטסײמצילָאּפ רעד ןעמוקעגנָא זיא'ס .טפול רעד ןיא

 עיצַארטסנָאמעד יד ןעוו ,טנעמָאמ ןיא ןעוועג זיא סָאד .ןקַאזָאק ןוא רענלעז

49 



 יד רעבָא ,טריטסערַא ןעמ טָאה ליפ .טזָאלעגרעדנַאנַאפ ןעוועג ןיוש זיא
 םוצ געוו ןפיוא רעדָא טרָא ןפיוא ןגָאלשעגּפָא רעטעברַא יד ןבָאה טייחרעמ
 רעד טימ ףמַאק רעד .,ןַאמ 20 ןענייז טריטסערַא ןבילבעג ,לקריצ-יײצילָאּפ

 .(+* רענעסיברַאפ ַא ןעוועג זיא עטריטסערַא יד ןגָאלשּפָא םייב ײצילָאּפ
 ןעמוקעגרָאפ סַאג רעװעצנַאימור ףיוא 1904 יַאמ 21 םעד זיא לעמָאה ןיא

 עכעלטע טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס רעכלעוו ןיא ,עיצַארטסנָאמעד עשידנוב ַא
 יירעסיש עצרוק ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ךיז ןײגרעדנַאנַאפ םייב .ןַאמ טרעדנוה
 יַאֹּפ רעד .ןעוועג טשינ ןענייז תונברק ןייק .,יײצילָאּפ רעד ןוא .ָא.ב ןשיווצ
 ןופ טגנַאלרַאפ ןוא ינּפ עשידיי יד ךיז וצ ןפורעג םעד ךָאנ טָאה רעטסיימציל
 .ןרזחרעביא טשינ ךיז לָאז סעכלעזַא זַא ,ןעלטימ עקירעהעג ןעמענוצנָא ייז

 ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס ואוו ,הפיסא עמייהעג ַא ןרָאװעג ןפורעג דלַאב זיא'ס
 וצ ףיוא ײצילָאּפ-רעטייר קילטנעצ ַא ןדיי יד ןופ ןובשח ןפיוא ןעגנערב וצ
 טשינ לָאז'מ זַא ,ןעז וצ ןסָאלשַאב ךיוא טָאה'מ .טָאטש ןיא גנונעדרָא יד ןטיה
 .ןטַארקַאמעד יד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ןלַאז ןוא תוריד ןייק ןבעג

 ןעמוקעגרָאפ לָאמ ןטשרע םוצ 1902 לירּפַא 25 םעד זיא ןועשטידרעב ןיא
 רענעמ 150 טרישרַאמ ןבָאה סַאג-טּפױה רעד ףיוא .,עיצַארטסנָאמעד-ןסַאג ַא
 ןוא ןָאפ רעטיור ַא טימ (רעטעברַא עשיסור 20 ךיוא ייז ןשיווצ) ןעיורפ ןוא
 טסואווַאב טָאטש ןיא זיא לענש-ץילב .,רעדיל ערענָאיצולָאװער ןעגנוזעג
 ,ןטנַאיצילָאּפ יד .טגָאזעג ןבָאה ןדיי יד יװ ,"לדנעפ ןטימ טייג'מ, זַא ,ןרָאװעג
 .טעּפעשטעג טשינ ןוא טשַארעביא ןעוועג ןענייז ,טנגעגַאב טָאה'מ סָאװ
 ןעמוקעגנָא דלַאב זיא טרָא ןפיוא) .ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ ךיז ןעמ זיא קיאור
 עכעלטע טריטסערַא טָאה'מ ןוא שארב רעטסײמצילָאּפ ןטימ יײצילָאּפ ךס ַא
 עשידיי וצ טגָאזעג רעטסײמצילָאּפ רעד טָאה םעדכָאנ .סַאג ןופ ןשטנעמ
 רעבָא טָאה רע ,םָארגָאּפ ַא רַאפ ןריטנַארַאג טשינ ןעק רע זַא ,רעייטשרָאפ
 טנזיוט 3 זיב טלמַאזעגפיונוצ טָאה'מ .רַאבַאכ ליוו רע זַא ,ןרעהוצנָא ןבעגעג
 ,(ןקַאזָאק ןוא רעטילימ ןעגנערב וצ ףיוא טשרמולכ לבור

 עטייוצ ַא ןעמוקעגרָאפ וועשטידרעב ןיא זיא 1904 רעבָאטקָא 15 םעד
 טָאה'מ רונ יוװ .טיירגעגוצ ןעוועג זיא יײצילָאּפ יד .עיצַארטסנָאמעד עשידנוב
 -עג טָאה סָאװ ,רבח ַא .סָאש ַא ןבעגעג ײצילָאּפ יד טָאה ,ןָאפ יד ןביוהעגפיוא
 .טפול רעד ןיא סָאש ַא טימ טרעפטנעעג טָאה ,רעגערט-ןענָאפ םעד טציש
 טָאה'ס ןוא רעגערטיןענָאפ ןפיוא ןסיש וצ ןביוהעגנָא ןַאד טָאה ווַאטסירּפ רעד
 ןעגנולעג ףוסל זיא ײצילָאּפ רעד .יירעסיש עקיטייזנגעק ַא טלקיװטנַא ךיז

 -ןענָאפ םעד ןטלַאהרַאפ וצ טימַאב ךיוא ךיז טָאה יז .ןָאפ יד ןעמענוצוצ
 רענייא .ןבעגעגנייא טשינ ריא ךיז טָאה סָאד ז-- רעצישַאב ענייז ןוא רעגערט
 ,ליוק ַא ןופ ןרָאװעג טעדנואוורַאפ זיא עּפורג רעטנפָאװַאב רעד ןופ

 ןעמוקעגרָאפ 1904 רעבָאטקָא 8 םעד זיא ,.בוג רעקסנימ ,קסיורבָאב ןיא
 רענעמ 700 ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ דלַאװ ןיא גנולמַאזרַאפ עשידנוב ַא

 ןפיוא .שארב רעטסײמצילָאּפ ןטימ יײצילָאּפ ןעמוקעגנָא זיא'ס ,ןעיורפ ןוא
 יז וצ טָאה רעטסײמצילָאּפ רעד .םירבח ןופ ןלורטַאּפ ןענַאטשעג ןענייז געוו
 ,ןגָאז ןפיולוצ ןעמוקעג ןענייז ןלורטַאּפ יד .ןפָארטעג טשינ רעבָא ,ןסָאשעג
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 ןריפ רעטייוו גנולמַאזרַאפ יד ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס .טמוק ײצילָאּפ זַא
 עלַא .דנַאטשרעדיױװ ַא ןלעטש ,קיטיונ ביוא .טריזינַאגרָא ןייגקירוצ ןוא
 ןעיורפ יד טָאה'מ ןעו .סנקעטש ןוא רעגנערד טימ טנכָאװַאב ןעוועג ןענייז
 ןוא טגָאזעגּפָא ךיז ייז ןבָאה ,ןעייר יד ןופ ןטימ ןיא ןייגוצנירַא טגיילעגרָאפ
 ,טוג ױזַא ײצילָאּפ רעד טימ ךיז ןגָאלש וצ טיירג ןענייז ייז זַא ,טרעלקרעד

 םלוע רעד טָאה ןפורסיוא ערענָאיצולָאװער ןוא גנַאזעג טימ .רענעמ יד יו
 רעקצולס רעגנַאל רעד ףיוא טרירטסנָאמעד ןוא טָאטש ןיא טרישרַאמנײרַא
 ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד .ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ קיאור ךיז ןעמ זיא ףוסל .סַאג
 ןעּפעשטרַאפ וצ טגַאװעג טשינ

 עשידנוב ַא ןעמוקעגרָאפ רעדיוו קסױרבָאב ןיא זיא רעטעּפש ךָאװ ַא טימ
 -מורַא טָאה .ָאב רעד .ןַאמ 600 ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ עיצַארטסנַאמעד
 יַאֹּפ רעד .טנעה יד ןיא ןלַאשזניק ןוא ןרעװלָאװער טימ ןענַאפ יד טלגנירעג

 טימ טרעפטנעעג טָאה .ָאב רעד .עסַאמ רעד ןיא ןסָאשעג טָאה רעטסיימציל
 -עגקירוצ טָאה .ָאב רעד ןוא יירעסיש ַא טנפעעג טָאה ײצילַאּפ יד ,ּפלַאז ַא
 15 טימ ..ָא.ב ןופ ןעוועג טפלעה ַא זיא ןליוק 120 ענעסָאשעג יד ןופ .טרעפטנע
 -עג שיגרענע ןבָאה סָאװ ,רענלעז עטָאר ַא ןעמוקעגנָא זיא רעטעּפש טונימ
 ןרָאװעג ןענייז ןָאזרעּפ עכעלטע .ןטנַארטסנָאמעד ענעבילברַאפ יד ןגָאי ןעמונ
 ,טריטסערַא ןעמ טָאה ליפ ,טעדנואוורַאפ

 1904 רעבָאטקָא 22 םעד תבש זיא ,.בוג רעקסבעטיוו ,עקווַאלסערק ןיא
 עדער ַא ןרעהסיוא ןכָאנ .דנוב ןופ עיצַארטסנָאמעד ַא ןעמוקעגרָאפ טכַאנרַאפ
 .סַאג רעשטייד ףיוא טרישרַאמ םלוע רעד טָאה עיצולָאזער ַא ןעמעננָא ןוא
 טנפָאװַאב ,.ָאב ןופ ןעגנולײטּפָא ןעגנַאגעג ןענייז ןטניה ןופ ןוא טנרָאט ןופ
 ,ןזיוװַאב טשינ ךיז טָאה יײצילָאּפ יד .ןרעװלָאװער ןוא סנזייא ,סנקעטש טימ
 ,ןרישרַאמטימ ןביוהעגנָא ןבָאה ליפ ןוא ןקוק סױרַא זיא טָאטש עצנַאג יד
 ףוסל טָאה ןשטנעמ 500 טַאהעג בױהנָא ןיא טָאה סָאװ ,עיצַארטסנָאמעד יד
 ייב טלעטשעגּפָא ךיז טָאה עיצַארטסנַאמעד יד ,1000 ןופ לָאצ יד טכיירגרעד
 להוש רעד רַאפ .גניטימ ַא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא'ס ואוו ,להוש רעד

 רעד ןגעוו טדערעג לעיצעּפס ייז וצ טָאה'מ ןוא ענסַאּפַאז ךס ַא ןעוועג ןענייז
 יד וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא להוש ןופ סױרַא ןענייז םיללּפתמ ליפ .המחלמ
 ,סעדער

 ןעמוקעגרָאפ 1904 רעבָאטקָא בױהנָא זיא ,.בוג רעװעליהָאמ ,ווָאלקש ןיא
 יד .ןַאמ 180 ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ עיצַארטסנַאמעד עטנּפָאװַאב ַא
 סָאװ ,ײצילַאּפ ףליהעג ,םירעוּפ) *סעשטּפַאל ןיא ןקַאזַאק, יד ןוא ײצילָאּפ

 עיצַארטסנָאמעד יד .ןזיוועג טשינ ךיז ןבָאה (גָאט םענעי טריזיליבָאמ טָאה'מ

 ןעוועג זיא סָאד זַא ,טגָאזעג ןבָאה רעטעברַא יד .טונימ 25 טרעיודעג טָאה
 -וצ ןעוועג זיא םלוע רעטיירב רעד ךיוא .ןבעל רעייז ןיא גָאט רעטסעב רעד

 ןענעק'ס זַא ,טהנעטעג ןבָאה םיטַאבעלַאב ליפ ןוא עמורפ יד ןגעקַאד ,ןדירפ
 ,ריטסעטָאיּפ טשינ ללכב ףרַאד ןעמ זַא ןוא ןעמָארגָאּפ םעד בילוצ ןייז ךָאנ
 ןדיי ףיוא תועושי ןעמוק ןלעוװ רעטסינימ-ןרעניא םעיינ ןופ לייוו

 -עד-ןסַאג ַא ןעמוקעגרָאפ 1904 רעבָאטקָא 15 םעד זיא ןוועליהָאמ ןיא
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 ,טייקטיירג-ףמַאק רעלופ ןיא ןעוועג זיא יײצילָאּפ יד .דנוב ןופ עיצַארטסנָאמ
 ןטלַאהעג טָאה .ָאב רעד .שרַאמ רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה עדער רעצרוק ַא ךָאנ
 ,500 זיב ןעגנַאגרעד זיא ןטנַארטסנָאמעד לָאצ יד .טנעה יד ןיא סעקיַאהַאנ
 רעד וצ ןסיירכרוד ךיז טלָאװעג טָאה שארב וװַאטסירּפ ןטימ יײצילָאּפ יד
 טָאה'ס .טזָאלעגוצ טשינ יז ןוא דנַאטשרעדיװ ַא טלעטשעג טָאה'מ רעבָא ,ןָאפ
 רעטסײמצילָאּפ רעד ןעמוקעגנָא זיא דלַאב .יירעסיש ַא ןביוהעגנָא ךיז
 עקַאטַא רעד ץָארט ,ןבירטעצ םלוע םעד ןוא ןטַאדלָאס סעטָאר עכעלטע טימ

 ןעמ טָאה טכַאנײב .טונימ 5 טרעטַאלפעג ןָאפ יד טָאה יײצילָאּפ רעד ןופ
 .ןעמונרַאפ ןעמ טָאה רעקילטנעצ ,ןשטנעמ ןריטסערַא ןביוהעגנָא

 עמַאזניימעג ,עזעידנַארג ַא ןעמוקעגרָאפ 1904 יַאמ ןט1 םוצ זיא עגיר ןיא
 -ַָאס עשיטעל יד ןוא דנוב רעד טריזינַאגרָא ןבָאה'ס סָאװ ,עיצַארטסנָאמעד
 ןופ ץַאלּפ ןפיוא ןבָאה לירּפַא 24 םעד גָאטנוז ,יײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצ
 ןוא יײצילָאּפ ליפ ,ןשטנעמ טנזיױט 10 זיב טלמַאזרַאפ ךיז לװַאּפ ןקילייה

 ַא ןדיימסיוא קידנלעוו .טיירג ןענַאטשעג ןענייז רענלעז סעטָאר עכעלטע

 עיצַארטסנָאמעד יד ןגָארטרעביא ןסָאלשַאב ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןבָאה ,דָאב-טולב
 .רעדיוו ַא ןלעטש וצ ןרָאװעג טמיטשַאב ךיוא זיא'ס .טרָא רעדנַא ןַא ףיוא
 -ילימ ךיוא ףמַאק ןיא ןריפניירַא טעוו'מ רעבָא ביוא ,ײצילָאּפ רעד דנַאטש

 טיירגעגוצ זיא ייברעד .ןײגרעדנַאנַאפ ךיז ןטנַארטסנָאמעד יד ןלָאז ,רעט
 ,ןַאמ 300 ןופ דַאירטָא-ףמַאק רענעגייא ןַא סעיצַאזינַאגרָא עדייב ןופ ןרָאװעג
 ךיז טָאה עיצַארטסנָאמעד יד .רעוועג טלַאק טימ טנפָאװַאב ןעוועג זיא סָאװ
 ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה'ס .סַאג רעקסווָארדנַאסקעלַא ףיוא ןביוהעגנָא
 םעד ךָאנ ןוא ןדרעװש טימ רעירפ --- ןריקַאטַא ןביוהעגנָא טָאה ײצילָאּפ יד
 -ןגעק ַא טימ טרעפטנעעג ןבָאה רעטעברַא יד ,ןסָאש-רעװלָאװער טימ
 -ַאּפ ןעמוקעגנָא רעבָא ןענייז דלַאב .ןטערטעגּפָא זיא יײצילָאּפ יד ןוא ףירגנָא

 "עג טרעטשעצ ןזיא עיצַארטסנָאמעד יד ןוא ןעגנוקרַאטשרַאפ עשיאייציל
 ,ןגָאלשעגּפָא ןעמ טָאה לייט ַא ןוא ןָאזרעּפ 26 ןעמ טָאה טריטסערַא .ןרָאװ
 ןשיווצ .רעווש ןוא טכייל --- ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ןענייז ןטנַאיצילָאּפ לָאצ ַא

 טימ טריפעגנָא טָאה סָאװ ,װַאטסירּפ ַא ןעוװעג ךיוא זיא עטעדנואוורַאפ יד
 ,טנפָאװטנַא ןעמ טָאה ןטנַאיצילָאּפ עקינייא .עיצקַא רעשיאיײצילָאּפ רעד

 -סױרַא ןבָאה ןטעטימָאק עדייב .שידלעה ןגָאלשעג ךיז ןבָאה רעטעברַא יד

 טגיילעגרָאפ ךיוא טָאה'מ .שיסור ןוא שיטעל ,שידיי ןיא ןפורפיוא טזָאלעג
 -סױרַא רעמַאזניימעג רעד וצ ןייטשוצ (.ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ) טעטימָאק ןשיסור םעד
 ןייק טשינ טָאה רע זַא ,ויטָאמ ןטימ טגָאזעגּפָא טָאה רע רעבָא ,גנוטערט
 .עגיר ןיא רעדילגטימ עטרינילּפיצסיד

 -ָאק רעויטַארעדעפ רעד סָאװ ,עיצַארטסנָאמעד רעטייוצ ַא תעב ךיוא
 ןיא טָאה ייטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשיטעל ןוא דנוב ןופ טעטימ
 .ןשינעעשעג עשימרוטש ןעוועג ןענייז ,עגיר ןיא טנדרָאעגנייא 1904 טסברַאה
 ןרַאפ ןרעו טריפעגכרוד לָאז עיצַארטסנָאמעד יד זַא ,טמיטשַאב ןעוועג זיא'ס
 -ָארּפ עשיטילָאּפ עכעלטע ןעמוקרָאפ טפרַאדעג ןבָאה'ס ואוו ,טכירעג-זיירק
 קרַאּפ םענעסָאלשעגּפָא ןשינכש ַא ןיא ןטלַאהַאב ןעוועג זיא ײֵצילָאּפ יד .ןסעצ
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 ײצילָאּפ יד יוװ ױזַא זַא ,ןסָאלשַאב ןבָאה רעריפ יד .ןסַאג עטנָאנ עקינייא ןוא
 ןינב ןרַאפ עיצַארטסנָאמעד יד ןכַאמ ,ןינב-טכירעג ןרַאפ טרירטנעצנָאק זיא
 "יטעל טנזיוט טריפעגרעבירַא ןעמ טָאה ןיהַא .גנוטלַאװרַאפ-יײצילָאּפ רעד ןופ

 -עד יד ןופ רענייא טָאה עדער רעצרוק ַא ךָאנ .רעטעברַא עשידיי ןוא עש
 דלַאב .גנוטלַאװרַאפ-יײצילָאּפ ןופ רעטצנעפ ןיא ןסָאשעגנײרַא ןטנַארטסנָאמ

 ןופ ןביוש יד טקַאהעגסיױא ןסָאש-רעװלָאװער ןוא רענייטש ןופ לגָאה ַא טָאה
 לַאזקָאװ רעקסניווד םוצ טרירטסנַאמעד ןעמ טָאה םעד ךָאנ .ענַארכָא רעד
 יד ןדַאלעגנייא ךיוא ןעמ טָאה עיצַארטסנַאמעד רעד וצ ,ןסַאג ערעדנַא ןוא
 טָאה יז יו ,ןקילײטַאב וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה יז רעבָא ,.ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ עּפורג
 עמַאזניימעג וצ ןעגנודַאלניא עקידרעירפ תעב לָאמ עקינייא טרעפטנעעג
 ,סעיצַארטסנָאמעד

= 
 לא יא

 רעטעברַא ןשידיי םוצ ןעמוקוצוצ רעווש ןעוועג זיא'ס ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג
 ןגָאלשרעד ןוא ןקָארשעצ ױזַא .טרָאװ שיטסילַאיצַאס טושּפ ַא טימ וליפא
 ןוא -- דנוב ןופ גנודנירג רעד טניז קעװַא ןענייז רָאי 7-6 .ןעוועג רע זיא
 וצ טשינ שממ ,סיורָאפ טייוו ןעוועג ןיוש זיא שטנעמ-סטעברַא רעשידיי רעד
 טָאה גנוגעװַאב רעד ןופ לוש ערענָאיצולָאװער עשיטקַארּפ יד .ןענעקרעד
 "עג ןיוש רע זיא זיולב טשינ .טלדנַאורַאפ רעפמעק ןטסיירד ַא ןיא םיא

 רע רָאנ ,סעיצַארטסנַאמעד-ןסַאג ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עמייהעג ףיוא ןעגנַאג
 ןגעק טנַאה ןיא רעװעג טימ ןצישַאב וצ ייז טנרעלעגסיוא ךיוא ךיז טָאה
 ,אנוש

 םעד ןעוו ,ןלַאפ ייר ַא ןעוועג ןענייז'ס .ןעמוקעגנָא סָאד זיא טכייל טשינ
 ,עיצַארטסנָאמעד ַא ןביירטעצ וצ ןעװעג רעװש טשינ ןזיא אנוש ןשירַאצ
 רעד ןיא ןוא ןפורפיוא ךרוד ןטעטימָאק עשידנוב יד ןבָאה ןלַאפ עכלעזַא ןיא
 ףרַאד'מ זַא ,ןזיועגנָא ןוא רעטעברַא יד ןופ גנוטלַאה יד טריקיטירק עסערּפ
 ביױא .ןרזחרעביא טשינ ןטייקכַאװש עכלעזַא ךיז ןלָאז'ס ןעלטימ ןעמעננָא

 טימ ןקידנערַאפ יז ןענעק ןעמ ףרַאד עיצַארטסנַאמעד ַא ןיא סױרַא טייג'מ
 ,דובכ

 רעד ןיא 1904 תוכוס גָאט ןטייווצ םעד ייצילָאּפ יד זיא קָאטסילַאיב ןיא
 ןעגנַאגעגקירוצ ןענייז ייז ןעוו ,רעטעברַא 200 ןופ םלוע ןַא ןלַאפַאב רעטצניפ
 ןסָאשעג גנונרָאװ םוש ןָא טָאה יײצילָאּפ יד .דלַאװ ןיא גנולמַאזרַאפ ַא ןופ
 םעד ץוחַא .טגָאיעגכָאנ ןבָאה ןליוק יד רעבָא ,ןפיול ןביוהעגנָא טָאה'מ
 "עג ןבָאה ייז סָאװ ,יד ןטינשעג ןדרעװש עלָאג טימ ןטנַאיצילָאּפ יד ןבָאה
 -סערַא 20 ןוא טעדנואורַאפ ןרָאװעג ןענייז ןשטנעמ לָאצ ַא ,ןכיירג טנָאק
 -לַארטנעצ רעד טָאה לַאפ ןקיזָאד םעד ןגעוו .ןעיורפ 20 ייז ןשיווצ ,טריט
 יד ןַא ןגרָאז ןפרַאד סעיצַאזינַאגרָא ערעזנוא; :ןבירשעג דנוב ןופ ןַאגרָא
 ױזַא ןעגנולמַאזרַאפ ערעזנוא ןפערט טשינ ןלָאז ײצילָאּפ רעד ןופ ןלַאפנָא

 ,קָאטסילַאיב ןיא לָאמ םעד ןפָארטעג טָאה סָאד יװ ,זָאלפליה ןוא טנכָאװַאבמוא

53 



 ןרעפטנע רימ ןזומ טלַאװעג ףיוא .רעבלעז רעד טביילב ללכ רעטלַא רעזנוא
 ןענעגעגַאב רימ ןזומ ,רעוועג טימ ןָא זנוא ףיוא טלַאפ'מ ןעוו .טלַאװעג טימ
 ,(+"טנעה יד ןיא רעוועג טימ םיחצור יד

 רעד טָאה קָאטסילַאיב ןיא ײצילָאּפ רעד ןופ לַאפרעביא ןטימ תוכייש ןיא
 רָאג ןיא .עיצקַא-טסעטָארּפ ַא וצ סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןפורעג .ק.צ
 עשיטילָאּפ ,ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ ןעמוקעגרָאפ ןענייז טעטש לָאצ רעסיורג ַא
 רעקָאטסילַאיב רעד ןגעק טסעטָארּפ סלַא סעיצַארטסנָאמעד-ןסַאג ןוא ןקיירטש
 -רעד סעיצַארטסנַאמעד:טסעטָארּפ יד תעב זיא טעטש עקינייא ןיא .הגירה
 רעמ ץלַא רעטייוו סָאװ ..ָא.ב ןוא ײצילָאּפ רעד ןשיווצ יירעסיש ַא וצ ןעגנַאג
 יד ןוא (.ָאיב) ןעגנולײטּפָא-ףמַאק יד ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ ןענייז רעמ ןוא
 רעד ןגעק ןפמַאק יד ןיא דנַאטשרעדיװ ַא וצ טיירג ןעוועג זיא אפוג עסַאמ
 ,טטעטש עסיורג יד ןיא ןעוועג זיא ױזַא ,ײצילָאּפ רעד ןופ טכַאמרעביא
 -:ָאמעד יד ףיוא ןעמ זיא רעװעג ןָא .רעטרע ערענעלק יד ןיא ךיוא ױזַא
 ןוא סנקעטש ,סנזייא ,ןלַאשזניק ,ןרעװלָאװער :סױרַא טשינ סעיצַארטס
 בילוצ .רעטעברַא עטנפָאװַאב יד ןופ ןיז-ילכ יד ןעוועג ןענייז סעקיַאהַאנ
 רעטעברַא ןשיווצ ןסיױטשנעמַאזוצ עקיטולב לָאצ יד טרעמרַאפ ךיז טָאה םעד
 ,ייצילָאּפ יד ןעװ ,ןלַאפ יד טרעמעג ךיוא ךיז ןבָאה'ס ,ײצילָאּפ רעד ןוא
 ןעּפעשטרַאפ טלָאװעג טשינ טָאה ,עיצַארטסנָאמעד עטנּפָאװַאב ַא קידנעעז
 ,םלוע ןקידנרירטסנָאמעד ןרַאפ ןטָארטעגּפָא זיא ןוא

 -ַאֹּפ ןופ עטריטסערַא ןסײרסױרַא טװאורּפעג ןעמ טָאה ןלַאפ לָאצ ַא ןיא
 ןעועג ךיוא ןעניי'ס ,ןעגנולעג סע זיא דימת טשינ .טנעה עשיאייציל
 יד ןריפ ןתעב סַאג ןיא ןעשעג סָאד טגעלפ ךעלנייוועג .ןוואורּפ ענעגנולעג
 לירּפַא 16 םעד .רעטייו ךָאנ ןעגנַאגעג ןעמ זיא קסניּפ ןיא .עטריטסערַא
 ןעמ טָאה םעד טימ תוכייש ןיא .גנולמַאזרַאפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 3
 הלכ ןייז ןוא רעּפעט ַאילָאק רענדער םעד טריטסערַא רעטעּפש גָאט ַא טימ
 םלוע ןַא טָאה ,ירפ רעד ןיא רעגיײזַא 10 ,לירּפַא 18 םעד .ָאריּפַאש עיסענג
 ןוא סנקעטש ,סרעסעמ ,קעה טימ עטנּפָאװַאב ,רעטעברַא 200 ךרעב ןופ
 יד ןכָארבעגפױא ,לקריצ-יײצילָאּפ ןרַאפ טלמַאזרַאפ ךיז םירישכמ ערעדנַא
 -יִליֵמ ףליה וצ ןפורעג טָאה ײצילָאּפ יד .עטריטסערַא יד טיײרפַאב ןוא ןריט
 -נואוורַאפ ןעוועג ןענייז'ס .געלשעג קיטולב ַא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס ןוא רעט
 -וצ יד ןבָאה 1904 ןיא .טריטסערַא ןעמ טָאה קילטנעצ רָאּפ ַא ןוא עטעד
 ןענייז ייז ןוא טרעמרַאפ ךיז קידנטײדַאב יײצילָאּפ רעד טימ ןסױטשנעמַאז
 ,טעטש לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ

 ןענופעג טּפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ייב טָאה גנַאלקּפָא ןקיכליה ַא
 ,קסטוקַאי ןיא ,ריביס-חרזמ ןיא עטקישרַאפ עשיטילָאּפ 57 ןופ דנַאטשּפיױא רעד
 רעקסטוקריא רעד טָאה עװעלּפ ןָאפ רעטסינימ-ןרעניא ןופ ןעגנוזייוונָא יד טיול
 םישזער ןגנערטש ַא טריפעגנייא ווָאסיַאטוק ףַארג רָאטַאנרעבוג-לַארענעג
 ףרָאד ןיא .ןעגנורעטכיײלרַאפ עסיוועג טפַאשעגּפָא ןוא עטקישרַאפ יד רַאפ
 רעריפ עשידנוב יד ןופ הריד רעד ןיא 1904 רַאורבעפ ןט11 םעד זיא ןַאגַאמ
 ַא ןופ גנוטַארַאב ַא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא לַאטנעזָאר ַאנַא ןוא לעװַאּפ ,רד
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 עיצקַא ןַא ןביוהוצנָא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס .עטקישרַאפ עשיטילָאּפ עּפורג
 געט עכעלטע ןיא .גנוקישרַאפ ןיא ןעגנוגנידַאב-סנבעל יד ןרעגרערַאפ ןגעק
 ןסָאלשַאב זיא'ס ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ערעסערג 2 ןעמוקעגרָאפ ןענייז םורַא
 .זיוה ַא ןיא ןרידַאקירַאברַאפ ךיז ןוא קסטוקַאי ןיא ךיז ןרָאפנעמַאזוצ ןרָאװעג
 ךיז ןבָאה עטקישרַאפ עשיטילָאּפ 57 .רעוועג ןוא זייּפש טיירגעגוצ טָאה'מ
 רעד הריד ַא טַאהעג טָאה'ס ואוו ,וָאנַאמָאר טוקַאי ןופ זיוה ןיא טלמַאזרַאפ
 ןבָאה ןטרָאד .ןיקנעליו ַאיליא ,קסנימ ןופ רעוט רעשידנוב רעטקישרַאפ
 17 זיא זיוה סָאד .ןָאפ עטיור ַא ןעגנַאהעגסױרַא ןוא טרידַאקירַאברַאפ ךיז יז
 ןעמוקעגרָאפ ןעניי'ס .רעטילימ ןוא ײצילַאּפ ןופ טלגנירעגמורַא ןעוועג געט

 ירוי טַארקָאמעדילַאיצָאס רעד טיוט ןלַאפעג זיא'ס עכלעוו תעב ןעיירעסיש

 עטקילײטַאב יד ןשיװצ .ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ןענייז 2 ןוא ווָאכַאלטַאמ
 ,לַאטנעזָאר (לעװַאּפ) סחנּפ .רד :ןטסידנוב 9 ןעוועג ןענייז דנַאטשרעדיװ ןיא
 ןָאקַאז םייח ,גרעבנעזייא ענַאירַאמ ,עירול לאומש שריה ,לַאטנעזָאר ַאנַא
 .רעקוצ ריאמ ,ןײטשלֶא ףלָאװ שריה ,ץענַאלעטסַאק ַאיליא ,דניקלַאז ןרהא

 זיב ילוי 20 ןופ .ןבעגוצרעטנוא ךיז ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא געט 17 ךָאנ
 "נָא 55 ןוא סעצָארּפ רעייז ןעמוקעגרָאפ זיא רָאי ןבלעז ןופ טסוגיא 8 םעד
 ףיוא .רעדעי עגרָאטַאק רָאי 12 וצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןענייז עטגָאלקעג
 טָאה רעכלעוו ,ןיקנעליוו ַאיליא ןסעזעג ךיוא זיא קנַאב-סגנוקידלושַאב רעד
 דנַאטשרעדיװ םעד ןטיירגוצ ןפלָאהעג טָאה רע ,רעטילימ ןיא טנידעג טלָאמעד
 .רעמענלײטנָא יד טימ ךיז טריזירַאדילָאס רע זַא ,גנודלעמ ַא טגנַאלרעד ןוא

 ,טײרפַאב םיא טָאה טכירעג סָאד
 -עּפש ןוא ריביס ןטייוו ןיא ןשינעעשעג עשיטַאמַארד יד ןגעוו תועידי יד

 ןופ טסעפינַאמ ןכָאנ ןענייז עלַא) לייטרוא ןרעווש ןוא סעצָארּפ ןגעוו רעט
 ןיא םשור ןסיורג ַא טכַאמעג ןבָאה (ןרָאװעג טריטסענמַא 1905 רעבָאטקָא
 -ָאר טוקַאי ןופ זיוה ןיא דנַאטשרעדיװ רעד ,ןזיירק ערענָאיצולָאװער יד
 םזיטָאּפסעד ןגעק ףמַאק ןופ לָאבמיס ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא ווָאנַאמ
 -ַאמָאר יד ןופ עיטסַאניד רעכעלרעסייק רעד ןיא טרעּפרעקרַאפ ,עינַאריט ןוא
 ןופ .ק.צ ןופ דילגטימ רעד ,דנַאטשרעדיװ ןופ רעריפ יד ןופ רענייא ,סווָאנ
 סעפע ןעוועג זיא'ס, :ןבירשעג םעד ןגעװ טָאה לַאטנעזָאר .ּפ .רד ,דנוב

 -גייא םעד ,זיוה ןשירַאטנוב ןעמַאזנייא םעד ןופ דליב םעד ןיא סכעלרעייפ
 טפָארטשַאבמוא טרעטַאלפ סע ןכלעוו רעביא ,טלעװ רעצנַאג רעד ןיא ןקיצ
 ליפ ױזַא טעמדיוװעג טָאה'מ רעכלעוו וצ ןָאפ עקיבלעז יד ,ןָאפ עטיור יד
 -סיוא ןַא ןעוועג זיא יז .טָאטש רעצנַאג רעד רעביא ןעזעג יז טָאה'מ .ןענמיה
 ןכעלרעהפיואמוא ןופ לָאבמיס רעד ןעוװעג זיא יז .טייהנטלעז עשילרעט
 .(+ "טפנוקוצ רעקיטכיל ַא רַאפ ןוא עדרעוו רעכעלשטנעמ רַאפ ףמַאק

 טָאה עטקישרַאפ עשיטילָאּפ יד ןופ דנַאטשרעדיװ םעד טימ תוכייש ןיא
 ,טסעטָארּפ ןוא טעטירַאדילָאס ןופ עינַאּפמַאק עסיורג ַא טריפעגכרוד דנוב רעד
 -רעד ,סעיצַארטסנַאמעז-ןסַאג ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ךס ַא ןעמוקעגרָאפ ןענייז'ס
 .רעטילימ ןוא יײצילָאּפ טימ ןסיױטשנעמַאזװצ טלעפעג טשינ ךיוא ןבָאה ייב
 טװאורּפעג 1904 רעבמעטּפעס 2 םעד תבש יײצילָאּפ יד טָאה ענדָארג ןיא
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 ןעגנולעג טשינ ריא זיא'ס ןוא ןַאמ 500 ןופ עיצַארטסנַאמעד ַאזַא ןביירטעצ
 רָאטַאנרעבוג רעד ןעמוקעג זיא רעטעּפש .,דנַאטשרעדיװ ןוויטקַא םעד תמחמ
 יד ואוו ,עמרוט יד ייברַאפ זיא עיצַארטסנָאמעד יד .רענלעז עטָאר ַא טימ

 ,קיירטש-רעגנוה ַא טריפעג געט 10 ןיוש ןבָאה עטקישרַאפ עשיטילָאּפ
 עטריטסערַא יד ןבָאה ,ןָאפ רעטיור רעד טימ ןטנַארטסנָאמעד יד קידנעעז
 סעיצַארטסנָאמעד .,ןרעמַאק-עמרוט ערעייז ןיא ןביוש יד ןקַאהסיוא ןביוהעגנָא
 ןכָאנ טָאה דנוב ןופ .ק.צ רעד .טעטש ערעדנַא ליפ ןיא ןעוועג ךיוא ןענייז
 ,תונברק עיינ קיצפופ ןוא ףניפ יד) ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא סעצָארּפ
 ןופ ןליפעג יד ןרָאװעג טגנערבעגסױרַא ןענייז'ס ואוו ,(1904 רעבמעטּפעס
 - .םירבח עטּפשמרַאפ ערעייז רַאפ רעפמעק ערענָאיצולָאװער יד
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 ץושטסבלעז ןוא ןעמָארגָאּפ 4

 ,דנַאלסור ןיא ןעמָארגָאּפ עירעס עיינ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה 1903 ןיא
 רע80 יד זיב .גנוניישרעד עיינ ןייק ןעועג טשינ טרָאד ןענייז ןעמָארגָאּפ
 ןטילעג םעד ןופ טעטש עכעלטע זיולב ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ןרָאי
 ךָאנ ןרָאי רעקיצכַא יד ןופ ביֹוהְנֶא ןיא טרעדנעעג ךיז טָאה דליב סָאד
 םעד טריפעגסיוא טָאה (ןליוו-סקלָאּפ) ַאילָאוו ַאיַאנדָארַאנ ײטרַאּפ יד יו םעד
 עילַאװכ ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה ,ןט2 םעד רעדנַאסקעלַא רַאצ ןפיוא טַאטנעטַא
 ןעמַאנסיױא עקינייא ץוחַא ,טייצ רָאי יירד ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,ןעמָארגָאּפ
 זיולב .עניַארקוא ןופ סעינרעבוג 8 ןיא ןעמוקעגרָאפ ןעמָארגָאּפ עלַא ןענייז
 .םיבושי עשידיי טרעדנוה רעביא ןטילעג ןבָאה ,1881 ןיא ,רָאי ןטשרע ןיא
 ענלצנייא זיולב ןעוועג רעדיוו ןענייז רָאי קילטנעצ ייווצ עקידרעטייוו יד ןיא
 ןיא --- 1892 ,בודָארַאטס ןיא --- 1891 ,דָארָאגוװָאנ-ינשזינ ןיא --- 1884 ;ןלַאפ
 -- 1902 ,ועיַאלָאקינ ןיא --- 1899 ,עלָאּפש ןיא --- 1897 ,ַאקווָאסוי ןוא שזדָאל
 -ַאֹּפ עירעס ַא ןביוהעגנָא יינספיוא ךיז טָאה 1903 ןיא .,וָאכָאטסנעשט ןיא
 ןענייז'ס ,טייצ רָאי 3 ךרעב ןטלַאהעגנָא ךיוא סע טָאה לָאמ סָאד .ןעמָארג
 תוחיצר יד ןופ תונברק לָאצ יד :ןדיישרעטנוא עסיורג עקינייא ןעוועג רעבָא
 יד ןופ לָאצ יד ןגיטשעגרעביא טייו טָאה טרעדנוהרָאי ןט20 בױהנָא ןיא
 ךיז ןיוש ןענַאגרָא-טכַאמ יד ןבָאה ןלַאפ עכעלטע ןיא ןוא ןרָאי רעקיצכַא
 רעטניה רעריפנָא ןוא ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ לָאר רעד טימ טנגונגַאב טשינ
 רעטילימ ןופ טנעה יד טימ טקעריד ןבָאה ןיילַא ייז רָאנ ,ןומה ןופ סעציילּפ יד
 עויטקַא יד .טרעטשעצ ןוא טביורעצ ,טדנעשעג ,טעדנואוורַאפ ,טיוטעג
 ,רעטלוב ךס ַא ןעוועג זיא ןענַאגרָא-גנוריגער יד ןופ גנוקילײטַאב

 רעשיבַארַאסעב רעד ןיא 1902 גנילירפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה עירעס עיינ יד
 ,םָארגָאּפ רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה לירּפַא 19 םעד גָאטנוז ,וועינישיק טָאטש
 עשירַאצ יד םיא טָאה גָאט ןטירד ןפיוא .תעל-תעמ ייווצ טרעיודעג טָאה סָאװ
 טרעדנוה ךרעב ןעוועג ןענייז ןטַאטלוזער עכעלקערש יד .טלעטשעגּפָא טכַאמ
 עטעדנואוורַאפ-טכייל טנזיוט ןוא עטעדנואוורַאפ-רעוװש טרעדנוה ריפ ,עטיוט
 ,סעקילַאק עקידנביילב ןוא עטלּפירקרַאפ ,עטעשטעילַאקעצ עסַאמ עסיורג ַא --
 "-ןוא-:בָאה סָאד ,לסעג ןוא סָאג ןייא ןייק ןטימעגסיוא טשינ טָאה ןברוח םעד
 .ןרָאװעג טעטכינרַאפ רעדָא טביורעצ זיא ןדיי יד ןופ סטוג

 יִד ,טריזינַאגרָא ןוא טיירגעגוצ ןעוועג רעירפ ןופ זיא םָארגָאּפ רעד
 ײצילַאּפ ןופ ץוש ןרעטנוא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןעיירעביור ןוא ןעיירעדרעמ
 ,טגרָאזעג ןוא ןסַאג עקינייא טלגנירעגמורַא ןבָאה עטצעל יד .רעטילימ ןוא
 ,הכאלמ עקיטולב רעייז ןוט טרעטשעגמוא ןענעק ןלָאז סעקישטשמָארגָאּפ יד זַא
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 "יו רעד זיא ןטסקרַאטשמַא .דנַאטשרעדיװ ַא טלעטשעג ןבָאה ןדיי לייט

 סָאװ טימ טנפָאװַאב ךיז ןבָאה ןדיי יד .רַאזַאב םעיינ ןיא ןעוועג דנַאטשרעד

 עדייב ןופ .םיחצור יד טימ טכַאלש ַא טריפרַאפ ןוא ךעלגעמ ןעוועג רונ זיא'ס

 ןשידיי ןיא .עטױט עכעלטע ןוא עטעדנואוודַאפ ךס ַא ןעוועג ןענייז ןטייז

 -ַאב רקיעב ךיז ןבָאה ,ירפ גָאטנָאמ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,דנַאטשרעדיװ

 זַא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא דנַאטשרעדיװ רעד .סעלָאגעלַאב ןוא םיבצק טקילײט

 יז ןעו טרפב ,סעקישטשמָארגָאּפ יד ףיוא קורדנייא ןַא טכַאמעג טָאה רע

 ךיז ןבָאה רעטילימ ןוא יײצילָאּפ ,ןטסולרַאפ ענעגייא ערעייז ןעזרעד ןבָאה

 ,טריטסערַא ייז ןופ עכעלטע ןוא ןדיי יד ןבירטעצ ,טשימעגניירַא דלַאב רעבָא

 ןדיי טזָאלרעד טשינ ןוא ןסַאג ייר ַא טרידַאקירַאברַאפ ןבָאה ןטַאדלָאס יד

 .רעטסעווש ןוא רעדירב ענעלַאפַאב ערעייז ףליה וצ ןעמוק

 -רעבוג רעד ןופ טיירגעגוצ ןעוועג זיא סָאװ ,םָארגָאּפ רעוועינישיק רעד

 טכַאמעג טָאה ,עוועלּפ ןָאפ רעטסינימ-ןרעניא ןופ םכסה ןטימ טכַאמ רעלַאינ

 -ַאב ןטסקרַאטשמַא .רעדנעל ערעדנַא ןוא דנַאלסור ןיא םשור ןרעיוהעגמוא ןַא

 ןבָאה סָאװ ,יד ןופ טדערענּפָא ןיוש ,ןדיי יד ןעוועג ןענייז םעד ןופ טשיור

 עכעלטסירק יד וליפא .ןגיוא ענעגייא יד טימ ןעזעג סעיגרָא-טולב עדליוו יד

 ןיא; .ןקָארשרעד סעּפע טנעמָאמ ַא ףיוא ךיז טָאה וועינישיק ןופ גנורעקלעפַאב

 טכַאנײיב זַא -- טכירַאב ַא טלייצרעד טָאה -- תועימש םורַא ןעייג קלָאפ

 םיגורה יד ןופ סנטָאש יד םורַא ןרעדנַאוו'ס ןוא טולב ענעסָאגרַאפ סָאד טשיור

 בילוצ ןבָאה ,סנטסָאּפ יד ףיוא ןעייטש סָאװ ,סעיָאװָאדָארָאג עקינייא ..וו.זַאא

 ןרָאװעג זיא ןבעל עשידיי סָאד ,(י"טסניד רעד ןופ טגָאזעגּפָא ךיז קערש

 .ןכערּפשעג עשילרעטסיוא ןוא ןעגנַאלק ענעדישרַאפ טימ לופ

 לארשי-ללכ טָאה םָארגָאּפ ַא ךָאנ ןעוו ,טייצ יד קעװַא ןעוועג ןיוש זיא'ס

 -עג יד רַאפ תובדנ ןעלמַאז טימ ,ןטסַאפ ןוא ןענייוו טימ זיולב טנגונגַאב ךיז

 יד ןופ ןגָאזװצ יד ןוא למיה ןיא החגשה רעד ףיוא ךיז ןזָאלרַאפ טימ ,ענעטיל

 ןופ ןעוועג זיא םָארגָאּפ רעוועינישיק רעד .דרע רעד ףיוא רעניד עשירַאצ

 טזומעג טָאה סָאװ ,טייקוויסנעטניא רעטרעגייטשעג ַאזַא ןופ ןוא םענרַאפ ַאזַא

 זיא וועינישיק טייו יוװ .טײקוװיטקַא רעטסכעה רעד וצ עטָארדַאב יד ןקעוו

 לָאצ יד סָאװ ,םעד ןופ ןעז וצ זיא ,ןדיי ףיוא ןלַאפנָא עקידרעירפ יד ןופ קעוװַא

 ןעמָארגָאּפ עלַא ןופ לכה-ךס ןיא יו רעמ ךס ַא ןפָארטַאב ָאד טָאה עטיױט

 -ַאיטסעב יד .טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא ןרָאי רעקיצכַא יד ןופ ביוהנָא םעד טניז

 ,טקנוּפכױה ַא טכיירגרעד ָאד טָאה טעטיל

 ןפרַאד ןדיי יד .גנוריגער יד ןזיא קידלוש :רָאלק טגָאזעג טָאה דנוב רעד
 טייקטיירג טימ ןוא .גנוטכינרַאפ ריא זיב ףמַאק ןרענָאיצולָאוװער טימ ןרעפטנע
 םוטעמוא ןפרַאד קעוװצ םעד וצ .ןעמָארגָאּפ ןופ לַאפ ןיא ךיז ןצישַאב וצ
 -ָאל רעקיצנייא רעד ןעוועג סָאד זיא דנוב ןרַאפ .ןצוששטסבלעז ןרעוװ ןפַאשעג
 רערענָאיצולָאװער רעצנַאג ןייז ןופ ןעגנורדעגסױרַא זיא סָאװ ,רעפטנע רעשיג
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 ,ןעגנורעדנע עקיטיונ יד עגונב ןוא םישזער ןשירַאצ םעד עגונב גנולעטשנייא

 .ןבעל ןשידיי ןיא קיטייצ ןעוועג ןענייז סָאװ

 "רעגריב רעד ןופ ןלייט .ןָאטעג ריר ַא ךיז טָאה ןטכיש ערעדנַא ייב ךיוא

 "יק יד ףיוא זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג ןענייז ץנעגילעטניא ןוא טנגוי רעכעל

 -סינויצ ןיא וליפא .ףמַאק טימ ןרעפטנע ןדיי ןפרַאד ןעײרַאברַאב רעוועיניש

 -לעוו ,ןעגנוטכיר ןוא סעּפורג ןרימרָאפסױא ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה רעגַאל ןשיט

 ןלַאער ןרַאפ ךיוא סעירָאעט ןפַאש ןוא שפנה-ןובשח ַא ןכַאמ ןעמונעג ןבָאה עכ

 ףמַאק ןגעוו ןדער ןביוהעגנָא ןבָאה ייז ךיוא .רעדנעל-תולג יד ןיא ןבעל ןשידיי

 ץלַא ךָאנ ןענייז ןרָאטקַאפ עשיטסינויצ עקידנבעגסָאמ יד .,דנַאטשרעדיװ ןוא

 יֵנּפ יד ללכב יוװ ,עיסקָאדָאטרָא יד יאדװַא ןוא טקנוּפדנַאטש ןטלַא םייב ןבילבעג

 ןייז וצ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה םזיטַאװרעסנָאק רעד .םוטרעגריב ןשידיי ןופ

 -המשנ ַאזַא וליפא זַא ןטכיש עשידיי עסיוועג ןיא טקיטסעפרַאפ ףיט ױזַא

 ןעװעג טשינ זיא הגירה רעוועינישיק יד יו שינעעשעג עקידנעלסיירטפיוא

 -ניילק ןוא םוטרעגריב ןשידיי ןופ ןטכיש עשּפיה ייב ןעלסיירטעצ וצ םיא חוכב

 .םוטרעגריב
 "רָאלק ןעגנערבוצניירַא עבַאגפיוא ןַא רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה דנוב רעד

 עסערּפ ןייז ןיא .שינעעשעג רעקירעיורט רעד ןופ עלעקניוו ןדעי ןיא טייק

 ןוא שיסור ,שידיי ןיא --- ןפורפיוא עקיטרָא ןוא עלַארטנעצ ייר ַא ןיא ןוא

 ןייז טכַאמעג רָאלק ,סעיצַאמרָאפניא ללש ַא טגנערבעג רע טָאה --- שיליוּפ
 ןפרָאװעגּפָא ןדישטנַא רע טָאה ייברעד .ץושטסבלעז וצ ןפורעג ןוא גנולעטש
 -כעלטרָאװטנַארַאפ יד ןגָארט סָאװ ,יד ייב ץוש ןוא תובוט ןטעב ןופ געוו םעד
 ,םיעותעת:םישעמ יד רַאפ טייק

 דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה 1903 יַאמ 3 ןופ ףורפיוא ןייז ןיא

 עקירעיורט ַא טליּפשעג ןבָאה רעטילימ ןוא יײצילָאּפ יד זַא ,טלעטשעגטסעפ

 ןדיי יד ןעוו ,טלָאמעד זיולב טשימעגנײרַא; ךיז ןבָאה ייז .םָארגָאּפ ןתעב לָאר

 רעדָא ןבירטרַאפ ןדיי יד ייז ןבָאה טלָאמעד .דנַאטשרעדיװ ַא טלעטשעג ןבָאה
 ןוא ןעװעבַאר טבױלרעד טָאה עווטסלַאשטַאנ יד ,ןּפַאלקעצ וצ ייז ןפלָאהעג
 ךיז ןקידייטרַאפ רעבָא ,םעד וצ טרעטנומעגפיוא ןליפא טָאה יז ,ןענעגרהרעד

 ןבָאה סעקישטשמָארגָאּפ עדנַאב רעדעי ייב, .."טרעטשעג סיואכרוד יז טָאה

 ,?ןטנעטסיסַא סלַא ןטנַאיצילָאּפ 2-2 וצ ןענופעג ךיז
 ןוא קיטילָאּפ רעלַאיָאל רעד ןגעק סױרַא ףרַאש טערט ףורפיוא רעד

 רע .גנוריגער-םָארגָאּפ רעד יבגל עיזַאושזרוב רעשידיי רעד ןופ טייקידהענכה
 שידיי ןיא ןעקנירטרעד וצ' גנואָארד ןייז םייקמ זיא עװעלּפ,, : םעד ןגעוו טגָאז
 עיזַאושזרוב רעשיטכענק רעזנוא ייב ךָאנ טקעלק םעד ךָאנ ןוא *! דנוב םעד טולב
 ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןעמָארגָאּפ עקיזָאד יד ןיא ןקידלושַאב וצ הּפצוח
 ןפרָאװעג טָאה רעכלעוו ,עיצַאנ רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ רעקיצנייא רעד
 ןירַא זיא ןוא גנוריגער רעשיסור רעד -- ןקידלוש-טּפיוה םעד עקשטנעה יד

 עשיאייקַאל יד ךָאנ טגָאמרַאפ םעד ךָאנ ןוא -- !ריא טימ ףמַאק ןקיטומ ַא ןיא

 "ור רעד ןופ סיפ יד רַאפ ןכירק וצ טייקניימעג ןוא טײקנלַאפעג עיזַאושזרוב
 ןטעב ,ןליפעג עקינעטרעטנוא-יירטעג עריא ריא ןקירדסיוא ,גנוריגער רעשיס
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 ןפיוקרעטנוא ,טכַאמ ןיילַא גנוריגער יד סָאװ ,ןעמָארגָאּפ יד ןגעק ץוש ריא ייב
 יד ןטָארוצסיױא ףיוא טסניד ריא גנוריגער רעד ןגיילרָאפ ,רעטנזיוט טימ יז
 טקעלפַאב זיא סָאװ טנַאה יד ןשוק הענכה רעשיפַאלקש ןיא ןוא עלָאמַארק

 הנכס ןיא ןלעטש קלָאט עשידיי עצנַאג סָאד טיירג זיא סָאװ טנַאה יד ,טולב טיט

 "! טכַאמ עשירעשרעהטסבלעז יד ןטלַאהוצנייא יבַא ,גנודרָאמסיוא רעלַאטָאט ןופ

 -טסעפ ןטקַאפ ייר ַא ןופ ךמס ןפיוא טָאה דנוב ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ רעד
 -ער רעד ןופ קרעוו סָאד זיא -- סָארגָאּפ רעוועינישיק רעד, זַא ,טלעטשעג
 -עג ךיילג ןבָאה עלַא טשינ ."?עירעמרַאדנַאשז ןוא ייצילָאּפ רעד ןופ ,גנוריג
 רעוועינישיק יד ןופ ןטַאט יד וצ ןקוקוצ ךיז ןלָאז רימ ןעווק : םָארגָאּפ ןופ ןטיל
 -עג טשינ ןבָאה ייז :עדנגלָאפ סָאד ןקרעמַאב רימ ןלעװ ,סעקישטשמָארגָאּפ
 זיא'ס .עמירָא ןוא עכייר ןשיווצ ןלַאפנָא ערעייז ןיא דיישרעטנוא ןייק טכַאמ
 יד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ךיז ףיוא ןעיצ ידכ ,דיי ַא ןייז וצ גונעג ןעוועג
 סטוג סָאד ןטסרעמ ןרָאװעג זיא טעװעבַארעצ סָאװ ,טקַאפ רעד ,תויח עדליוו
 ,סעקישטשמָארגָאּפ יד ןופ טדנעוװעג טשינ ךיז טָאה ,טייל עמירָא עשידיי יד ןופ
 יז טָאה עכלעוו ,ענעשעק רעייז ןעקנַאדרַאפ וצ םיריבג עשידיי יד ןבָאה סָאד
 ןוא ןטַאדלָאס ןופ םינּפ ןיא רעצישַאב ןפיוק וצ טייקכעלגעמ יד ןבעגעג
 ,?יײצילָאּפ

 ןעמונרַאפ ןבָאה סע סָאװ ,גנולעטש יד טריקַאטַא ןַאגרָא רעשידנוב רעד
 גוטייצ רעד טימ קידנריזימעלָאּפ .םוטרעגריב ןשידיי ןופ רעגָאז-טרָאװ יד
 תודחא רעשידיי ןיא ןעזעג ןעמָארגָאּפ יד ןגעק האופר יד טָאה סָאװ ,דניירפ רעד
 לָאמ ןייק זַא ,טכודעג ךיז טָאה'ס, :ןַאגרָא רעשידנוב רעד טגָאז ,םזינויצ ןוא
 טייקינייא יד ,תודחא יד ןטעוטסױװַא ךעלטייד ױזַא טפרַאדעג טשינ טָאה
 לשמל יװ ,לארשי-ללכ םעד עגונ זיא עכלעוו ,הרצ ַא תעב יו ,לארשי-ללכ ןופ
 ןטסינויצ יד ןופ ןעגנורעכיזרַאפ יד ביוא .םָארגָאּפ ןשידיי ַא ןופ טייצ רעד ןיא
 ףרַאש ױזַא טפרַאדעג טשינ לָאמ ןייק סָאד ךיז טָאה ,קיטכיר עקַאט ןענייז
 ועינישיק ןיא ?ןתמא רעד ןיא רימ ןעעז סָאװ רעבָא .טציא יוװ ןזיײװסיױרַא
 עמירָא יד ןגעוו ןוא רעצישַאב טפיוקעג ךיז טלעג רַאפ ןדיי עכייר יד ןבָאה
 טימ טייקשידיי רעייז סױרַא ייז ןזייו טציא) טגרָאזעג טשינ רָאג ייז ןבָאה
 םוצ סעיצַאטוּפעד ןדיי עכייר יד ןקיש רימָאטישז ןוא וועשטידרעב ןיא .(תובדנ
 ןענייז ,עכייר יד ,ייז לייוו ,ךיז רַאפ םימחר םיא ייב ןטעב ןוא רָאטַאנרעבוג
 ,.,?ןטסילַאיצָאס-רעטעברַא עשידיי יד ןענייז ץלַא ןיא קידלוש ןוא ,םורפ ןוא טוג

 ,גנוקידלושַאב יד ןַאגרָא רעשידנוב רעד ּפָא-טפרַאװ גנורעּפמע טימ

 : םעד ןגעוו טגָאז רע .קילגמוא ןיא דלוש ַא ןגָארט ןטסילַאיצָאס עשידיי יד זַא

 רעד זַא ,לוק ןייא ןיא ןעיירש ןעגנוטייצ עסששיסור עלַאגעל יד וליפא תעב;

 ,טייהרעטלעטשרַאפ ןדער ייז) גנוריגער יד זיא םָארגָאּפ ןופ רעקידלוש-טּפיוה

 ךעלגעמ זיא סָאד ליפיוו ףיוא) ןרעדָאפ ייז ןוא ('עיצַארטסינימדַא ידי ןגָאז יז

 -רעביא טכירעג םוצ לָאז ןעמ (עסערּפ רעלַאגעל רעד ןופ ןעגנוגנידַאב יד ייב

 "רוב עשידיי רעזנוא טגַאװ טייצ רעבלעז רעד ןיא ,עיצַארטסינימדַא יד ןבעג

 -ידיי ,זנוא ףיוא טלַאפ ןעמָארגָאּפ יד רַאפ דלוש-טּפיױה יד זַא ,ןגָאז וצ עיזַאושז
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 ןטלָאװ ,טעוועטנובעג טשינ ךיז ןטלָאװ ןטסילַאיצָאס רימ ןעוו .ןטסילַאיצָאס עש

 ןעמָארגָאּפ וצ טזָאלרעד טשינ יז טלָאװ ,גנוריגער יד טרעגרעעג טשינ רימ

 ךיז ןבָאה קירוצ רָאי 20 טימ זַא ,ןסעגרַאפ ייז !ןפַאלקש עקיטכערטרעדינ

 גנוריגער יד טָאה ךָאד ןוא טעוועטנובעג טשינ ןטסילַאיצַאס רעטעברַא עשידיי

 םעד ךָאנ ןוא ןומה ןטציירעצ ,ןטרעטצניפרַאפ םעד ןדיי יד ףיוא טזָאלעגפױרַא

 יײז .ייַאמ 3/ ןופ ןצעזעג-םַאנסיױא עטמירַאב יד בָאגוצ סלַא ןבעגעגסיױרַא

 ןסַאג יד ןיא תבש ןייג טשינ לָאז ןעמ ,ליטשדַאש ןייז לָאז ןעמ טציא ןקידערּפ

 -ָאיצולָאװער יד ןעלצרָאװסיױא לָאז ןעמ ,(הליהק רערימָאטישז ןופ תועדומ יד)

 ,(** ,"זנוא ייב גנוגעווַאב ערענ
 טזָאלעגסױרַא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןטעטימָאק עקיטרָא לָאצ ַא ךיוא

 ןיא .ןשינעײװכָאנ ענייז ןוא םָארגָאּפ רעוועינישיק ןופ םיטרּפ טימ ןפורפיוא

 עשיטילָאּפ יד ןופ טצענערגענּפָא ףרַאש ךיוא ךיז ןעמ טָאה ןפורפיוא יד

 .טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ ןלייט עסיוועג טכַאמעג ןבָאה סע סָאװ ,טירש

 (1903 ינוי) דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעקיטרָא רעד ןופ ףורפיוא ןַא

 "עג ןיא סָאװ ,סעדָא ןופ עיצַאגעלעד רעשידיי רעד ןגעק סױרַא ךיז טגָאז

 טדערעג ןוא עװעלּפ ןָאפ רעטסינימ-ןרעניא םוצ גרוברעטעּפ ןייק ןרָאפ
 טגָאז -- קלָאפ קינָאילימ-סקעז ַא; :קלָאפ ןשידיי ןצנַאג ןופ ןעמָאנ ןיא

 עכעלשטנעמ ערַאטנעמעלע עמַאס יד ןופ טבױרַאב זיא סָאװ --- ףורפיוא רעד

 ןייז ךרוד קינעטרעטנוא טשוק ,טקירדרעטנוא ןוא טקירעדינרעד ,טכער

 קלָאפ טפַאלקשרַאפ ַא ;רעּפַאלקשרַאפ ןטסַאהרַאפ ןופ שטייב יד עיצַאגעלעד

 ַא יו טנַאה יד סיוא טקערטש ןוא קידכעבענ טכירק ,קירעדינ ךיז טקוב

 טָאטשנָא ,ןטייק עגייז ןופ ךיז ןעײרּפַאב וצ טָאטשנָא -- הבדנ א ךָאנ רעלטעב

 טימ ןוא טייהיירפ רעד רַאפ טולב ןייז ןסיגרַאפ שידלעה ןוא ןפמעק וצ
 -ענע .."ץנעטסיזקע רעכעלשטנעמ ףיוא טכער יד ךיז ןפמעקסיוא טפַארק
 ןדיר וצ טכער-רע יד ןבעגעג ךייא טָאה רעװ !ןרָאטַאּפרוזוא עקידכענ
 -כענקרַאפ ,ריא טָאה ךמס רעסָאװ ףיוא ? קלָאפ ןשידיי ןצנַאג ןופ ןעמָאנ ןיא
 םעד ןצומשַאב ןוא טָאּפש וצ ןוא דנַאש וצ ןכַאמ טגַאװעג ,ןפַאלקש עטעט
 "? טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ ןטכיש עלַא ןופ דובכ

 ןוא וועשטידרעב ןופ ןטעטימָאק יד ןופ ףורפיוא ןעמַאזניימעג ַא ןיא
 סָאװ ,עצעה רעשיטסילַאיצָאס-יטנַא רעד ןגעק טנרָאװעג טרעוו רימָאטישז
 רעדע :ןברוח רעוועינישיק ןטימ תוכייש ןיא ןדיי ןשיוצ טריפעג טרעוו
 רעטגערעגפיוא רעד ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ ,יירשעג רעטשרע
 רעדינ ,ןטסילַאיצָאס יד טימ רעדינ' :זיא --- עיזַאושזרוב רעזנוא ןופ טסורב
 -עד ןוא ןטסעטָארּפ ערעייז טימ ,, ..? "ןרַאטנוב יד ,רעטעברַא עשידיי יד טימ
 -יגער יד זנוא ןגעק ןטסילַאיצָאס יד ףיוא-ןלעטש ,ייז ןגָאז ,סעיצַארטסנָאמ
 ןשידיי ןופ ץנעטסיזקע ןוא החונמ יד טרעטשעג טרעוו םעד טימ ןוא גנור
 ..טכערעג ריא טנעז ,עיזַאושזרוב יד זיא 'קלָאפ עשידיי סָאד' ביוא .,קלָאפ
 -המ ,רַאבַאכ -- ? ןעמָארנָאּפ וצ ןזָאלרעד טשינ ידכ ,ןוטעג ריא טָאה סָאװ;
 ןעמונעגפיונוצ ןבָאה םירחוס רעוועשטידרעב יד) ײצילָאּפ רעד רַאפ תיפי
 ַא טקישעג ןבָאה רערימָאטישז יד .רעטסײמצילַאּפ ןרַאפ לבור טנזיוט 3
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 ןליפעג עקינעטרעטנוא יד םיא ןקירדוצסיוא רָאטַאנרעבוג םוצ עיצַאגעלעד
 ?(..ץוש ןגעוו םיא ןטעב ןוא

 ןוא םינבר יד טימ םוטרעגריב עשידיי סָאד טָאה טעטש לָאצ ַא ןיא
 ןופ דחּפ םעד ןוא רעטימעג עטגָאטייװעצ יד טצונעגסיוא שארב ןטסינויצ
 -ָאיצולָאװער רעד ןגעק עינַאּפמַאק-ץעה ַא ףיוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד
 םעד ןטלַאהעגרעטנוא טָאה'מ .,רעטעברַא עשידיי יד ןופ גנוגעווַאב רערענ
 -ַאיצַאס יד ןענייז קידלוש זַא ,ןזיירק-סגנוריגער עקידנבעגסָאמ יד ןופ חסונ
 טלָאװ רַאצ ןגעק ןעגנוטערטסױרַא ערעיײז טימ יז טשינ ןעװ .ןטסיל
 וצ ךָאנ ןבָאה שדוק-ילכ יד .טעּפעשטעג טשינ ןדיי יד "?קלָאפ עשיסור, סָאד
 למיה ןופ ףָארטש ַא זיא םָארגָאּפ רעוועינישיק רעד זַא ,ןעוועג ףיסומ םעד
 טמיטשַאב ןעמ טָאה טעטש ייר ַא ןיא .תובָא יד ןופ ןביולג םעד ןזָאלרַאפ רַאפ
 םישרדמ-יתב ןוא ןלהוש יד ןיא סהמיב יד ןופ ןבָאה גָאט םעד ןיא .תינעת ַא
 -לע יד ןפורעג טָאה'מ .,ןטסילַאיצָאס יד ןגעק דייר עכעלטפַאשנדיײל טכליהעג
 טשינ ןלָאז ייז זַא ,רעדניק ערעייז ףיוא ןבעג וצ גנוטכַא גנערטש ןרעט
 ,גנוגעַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןיא ןגיוצעגנײרַא ןרעוו

 ןפרַאד הּפרח טימ, :טלייצרעד טרעוו סעדָא ןופ ץנעדנָאּפסערָאק ַא ןיא
 העּפשה ערעיוהעגמוא ןַא סהמיב יד ןבָאה געט עטצעל יד זַא ,ןלעטשטסעפ רימ
 -ער עקידנברַאדרַאפ יד וצ םַאזקרעמפיוא וצ ךיז טרעה סָאװ ,ןומה םעד ףיוא
 -רַאפ ןוא גנוקירדרעטנוא רעד ןגעק טסעטָארּפ רעקידעבעל רעדעי זַא ,סעד
 זַא ןוא קלָאפ םענעגייא םעד יבגל ןכערברַאפ ַא זיא ןדיי יד ןופ גנוטכענק
 -ינ ןוא רעסַאװ ןופ רעליטש ןייז וצ --- ןדעי ןופ טכילפ עכעלרעגריב יד זיא'ס
 ןליּפש עיצקַאער רעד ןיא לָאר עטפַאהלקע עמַאס יד, ..."זָארג ןופ רעקירעד
 ,/דָאבסָאװ/ ,!אווארּפ' יו ,ןעגנוטייצ עלַאגעל עקינייא וליפא תעב .ןטסינויצ יד
 יד ןביג ,ןשינעעשעג רעוועינישיק יד ןיא גנושרעהטסבלעז יד ןקידלושַאב
 זַא ,טזייװַאב ןעמ ואוו ,(ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא) ןפורפיוא סױרַא ןטסינויצ
 -יירפ ףיונוצ ןלעטש ייז ןוא קידלוש טשינרָאג ָאד זיא גנושרעהטסבלעז יד
 ,(+* ?ןטסילַאיצָאס יד טימ ףמַאק ןיא ײצילָאּפ רעד ףליה וצ סענישזורד עקיליוו

 טשינ ןדיי ייב זיא ןטסילַאיצָאס יד ןגעק עיצַאטיגַא עקידנציירפיוא יד זַא
 "ָאװער-לַאיצָאס) .ר.ס יד :טקַאפ םעד ןופ ןעז וצ זיא ,גנוקריוו ןָא ןבילבעג
 רעד ןעוו .סעדָא ןיא ּפיסערעּפ ןפיוא גנולמַאזרַאפ ַא ןפורעג ןבָאה (ןרענָאיצול
 (ןטנַאיצילָאּפ) סעיָאװָאדָארָאג ןענייז ,ןעמוקפיונוצ ןבױהעגנָא ךיז טָאה םלוע
 -רַא יד ןגָאלש וצ ןדיי טצעהעגרעטנוא ןוא ןעקנעש עשינכש יד ןיא ןײרַא
 -סױרַא ידכ ,ףיונוצ ךיז ןעלמַאז סָאװ ,ןטסילַאיצָאס ןענייז ייז לייוו ,רעטעב
 ןעקנעש יד ןופ סױרַא ןענייז ןטנעמעלע עיור עשידיי יד .ןעורמוא ןפור
 דלַאב .געלשעג ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה'ס .עטלמַאזרַאפ יד ןלַאּפַאב ןוא
 .ןגָאלשעג תונמחר ןָא ןוא ןעגנוליײטּפָא-ייצילָאּפ ןוא ןקַאזָאק ןעמוקעגנָא ןענייז
 ןעמ טָאה ןַאמ 20 .ןפלָאהעגטימ וויטקַא ןבָאה ןטנעמעלע-קעד עשידיי יד
 ,(=ןטסירק 10 ןוא ןדיי 20 -- טריטסערַא

 -רַאטש רעיוהעגמוא ןַא ןעוועג זיא םָארגָאּפ רעוועינישיק ןופ םשור רעד
 ,סָאד זַא קנַאדעג רעד .ץרַאה שידיי סעדעי ןוטעג רעטיצ ַא טָאה'ס .רעק
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 ןרזחרעביא ךיז ןעק ,טָאטש רעשיבַארַאסעב רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ

 ןיא .ורמוא טימ טליפעגנָא ןעמעלַא טָאה ,לטעטש ןוא טָאטש רעדעי ןיא

 סע ןוא טָאיטָא זַא ,ןעגנַאלק ןעגנַאגעגמורַא ןענייז רעטרע לָאצ רעסיורג ַא

 תמחמ .טלעפעג טשינ ןבָאה םינמיס עקידנקיאורמואַאב .ןעשעג ָאד ךיוא טעוו

 ױסַאג ןייק ןענעדרָאוצנײא טשינ ןסָאלשַאב טעטש בור ןיא ןעמ טָאה םעד

 ַא טריפעגכרודַא טָאה דנוב רעד .יַאמ ןט1 ןופ גָאט ןיא סעיצַארטסנָאמעד

 רעטעברַא עשידיי יד טריזיליבָאמ טָאה'מ ואוו ,ןעגנולמַאזרַאפ לָאצ עסיורג

 סרעדנוזַאב .םישזער--םָארגָאּפ ןגעק ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ןקידרעטייוו םוצ

 -טסבלעז עטנפָאװַאב ןפַאש ןופ טייקידנעווטיונ יד טנָאטַאב ןעמ טָאה קרַאטש

 ןיא דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש וצ טיירג ןייז ןלָאז סָאװ ,ןעגנולײטּפָא ץוש

 ,םָארגָאּפ ַא ןופ לַאפ

 יד ,דנַאלסױא ןיא םשוד ַא טכַאמעג ךיוא טָאה הגירה רעוװועינישיק יד

 עשירַאצ יד טליײטרוארַאכ טָאה עסערּפ עלַארעביל ןוא עשיטסילַאיצָאס

 ןלַארעביל ןוא ןטסילַאיצָאס ,ןדיי .םישעמ עשירַאברַאב עריא רַאפ גנוריגער

 ָארויב יד .ןעגנולמַאזרַאפ-טסעטָארּפ טנדרָאעגניא רעדנעל ייר ַא ןיא ןבָאה

 יד וצ ףורפיוא ןַא טזָאלעגסיױרא טָאה לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצַאס ןופ

 זיא סע רעווק :ןרָאװעג טגָאזעג זיא םיא ןיא .רעדנעל עלַא ןופ רעטעברַא

 טכייל ןעק ,גנוריגער סנטייווצ םעד יַאלָאקינ ןופ ןעלטימ יד טימ טנַאקַאב

 ןפרַאװ וצ עבָארּפ ַא ןענייז ןשינעעשעג עקירעיורט עקיזָאד יד זַא ,ןייטשרַאפ

 טייקיטעט רערענָאיצולָאװער רעד רַאפ ןדיי יד ןופ המקנ ןעמענ וצ ,המיא ןַא

 טדנעװ לַאנָאיצַאנרעטניא רעד ."דנַאלסור ןיא טַאירַאטעלַארּפ ןשידיי ןופ

 טשינ רָאג ליװ גנוריגער רעיא כיוא; :רעטעברַא יד וצ ףור ַא טימ ךיז

 ןופ טשינ סייוו גנוריגער יד ביוא !ריא טוט ןוא טדער ,ןוט טשינ רָאג ,ןדייר

 רעיא ןרעה טזָאל ,ןליפעג עכעלשטנעמ םוש ןייק ןופ ,ןעלטימ םוש ןייק

 ..."גנוגערפיוא רעייא ,טסעטָארּפ

 ,ךיירקנַארפ ,ךיירטסע ,דנַאלשטייד ןופ ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד

 ,ןעגנולמַאזרַאפ-טסעטָארּפ טנדרָאעגנייא ןבָאה רעדנעל ערעדנַא ןוא ץייווש

 יגנוריגער רעשיסור רעד ןגעק סעיצולָאזער עפרַאש ןעמונעגנָא טָאה'מ ואוו

 רעדנעלסור ערעדנַא ןופ ןוא דנוב ןופ סעּפורג יד ןענייז טעטש לָאצ ַא ןיא

 "טסעטָארּפ יד ןיא טקילײטַאבטימ ןעוועג סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס

 ַא ןעמוקעגרָאפ ןָאדנָאל ןיא זיא 1902 ינוי 20 םעד תבש .ןעגנולמַאזרַאפ |

 רעד ןופ עיצקעס רעשידיי רעד ןופ ןפורעג ,גנולמַאזרַאפ-סקלָאפ עסיורג

 ןשיטַארקָאמעדילַאיצָאס ןשיסור ןופ ,עיצַארעדעפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 טנזיוט 7 ךרעב ןענייז ןעמוקעג .רעקעוו ןייארַאפ ןשידנוב ןופ ןוא זיירק

 טדערעג) שידיי ןוא שילגנע ןיא סעדער ךָאנ .ןדיי זיולב טעמכ ,ןשטנעמ

 עשידיי יד ןופ ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשילגנע רעד ןופ רעיײטשרָאפ ןבָאה

 יָארּפ ַא ןעמונעגנָא גנולמַאזרַאפ יד טָאה (סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס

 ןעמוקעגרָאפ זיא ,ינוי 21 םעד גָאטנוז ,רעטעּפש גָאט ַא טימ .עיצולָאזער-טסעט

 טקילײטַאב ךיז ןבָאהס רעכלעוו ןיא ,עיצַארטסנָאמעד עלופסקורדנייא ןַא

 טָאה עיצַארטסנָאמעד יד .רעדנעלגנע ןוא ןדיי -- רעטעברַא טנזיוט 25 ךרעב
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 ןעמונעגנָא ןוא סעדער ןטלַאהעג טָאה'מ ואוו ,קרַאּפ-דייה םוצ ןגיוצעג ךיז
 ןעגנטערטסױרַא-טסעטָארּפ .גנוריגער רעשיסור רעד ןגעק עיצולָאזעד ַא
 .עקירעמַא-ןופצ ןופ ןטַאטש עטקינייארַאּפ יד ןיא ןעוועג ךיוא ןענייז

 גנולמַאזרַאפ-טסעטָארּפ ַא ףיוא ןעמוקעג ןיא לַאדנַאקס ןסיורג ַא וצ
 עשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס עשיכיירטסע יד טָאה 1902 יני 2 םעד ,ןיוו ןיא
 ןוא םָארגָאּפ רעוועינישיק ןגעק גניטימ-טסעטָארּפ ַא ןטלַאהעגּפָא ײטרַאּפ
 ןעגָאבנעלע םלעהליוו .רד טדערעג ןבָאה'ס .רעדנעלניפ יד ןקירדרעטנוא ןגעק

 ךיז עדער ןייז ןיא טָאה ןעגָאבנעלע .רד .רעפרָאטסרענרעּפ טרעבלעגנע ,רד ןוא
 ןריפסיוא יד ןטלַאהעגרעטנוא ןוא דנוב ןופ גנולעטש רעד ףיוא ןפורַאפ

 -רענרעפ .רד .ןשינעעשעג רעוועינישיק יד ןופ טכַאמ דנוב רעד סָאװ
 ןרעלקרעד וצ ךיז טכער קידנעטשלופ ןבָאה ןדיי זַא ,טגָאזעג טָאה רעפראטס
 ,עיצַאפיצנַאמע רעלַאנָאיצַאנ וצ ןבערטש ייז ליפיוו ףיוא ןוא עיצַאנ ַא רַאפ
 ,גנונעקרענָא ןוא ליפעגטימ ןלופ עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ ייז ןענידרַאפ
 ַא זיא גנוגעַאב עלַאנָאיצַאנ יד ביוא ,טגָאזעג רע טָאה ,ךיז טייטשרַאפ
 גנולקיװטנַא רעשירָאטסיה רעד וצ הריתס ןיא טשינ זיא ,עשיטַארקָאמעד
 ,ףמַאק ףיוא ךמוס ךיז זיא ןוא

 -לַאיצָאס ןופ ןענַאטשַאב זיא גנולמַאזרַאפ רעסיורג רעד ןופ טייהרעמ יד
 ןעמוקעג ןענייז ייז .ןטסינויצ ליפ ןעמוקעג ךיוא ןענייז סע ,ןטַארקָאמעד
 תעב .סעיצַארָאּפרָאק עשיטנעדוטס ערעייז טימ ןוא זייװנּפורג ,טריזינַאגרָא
 טָאה טרינָאּפָא .טלמוטעג ןטסינויצ יד ןבָאה ןעגָאבנעלע ,רד טדערעג טָאה'ס
 ,טגָאעג טָאה רעכלעוו ,סָארג ןַאטַאנ ןטסינויצ יד ןופ רעייטשרָאפ רעד
 ןזָאלטכיזסיױא ןַא וצ רעטעברַא עשידיי יד ןצעה ןטַארקָאמעד-:לַאיצַאס יד זא

 עקינייא ךָאנ ןדייר טלָאזעג ןבָאה םיא ךָאנ ."זָאלנסיװעג ,, זיא סָאד ןוא ףמַאק
 "מוט קרַאטש ןביױהעגנָא ןבָאה ןטסינויצ יד רעבָא ,ןטַארקָאמעד:לַאיצָאס
 רעד .ןגעלשעג ןכָארבעגסױא ןעניי'ס .ןדייר רעטייו טרעטשעג ןוא ןעל
 יד ןלעטשקירוצ חוכב ןעוועג טשינ זיא -- יקסראניוו דלָאּפָאעל --- רעציזרָאפ
 ןענעיילרעביא טנעקעג טשינ ןעמ טָאה עיצולָאזער-טסעטָארּפ יד .גנונעדרָא
 -ּפָארַא ןטסינויצ ןבָאה טעטש ערעדנַא עכעלטע ןיא ךיוא .,ןעמיטשּפָא ןוא
 ,ײטרַאּפ-.ד.ס רעשיכיירטסע רעד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ-טסעטָארּפ ןסירעג

 רעד ןופ טכירַאב רעד זיא טלעוו יד ןַאגרָאילַארטנעצ ןשיטסינויצ ןיא
 עקיזָאד יד טימ טקידנערַאפ ןיוו ןיא גנולמַאזרַאפ-טסעטָארּפ רענעסירעגפיוא
 רעזנוא ןפלעה ןעמ ןעק סעיצולָאזער טימ טשינ !קילגמוא ןייקק : רעטרעוו

 רעטילגעגכרוד רעייפ ןכעלרעניא ןופ ,ערעטכינ ךרוד זיולב רָאנ ,קלָאפ
 ,(+ "טעברַא רעשיטסינויצ

 רעביא ןיוש טָאה סָאװ ,עוועלּפ ןָאפ רעטסינימ-ןרעניא רעשיסור רעד

 טָאה ,טולב שידיי טימ טנעה ענייז טרימשרַאפ טַאהעג רָאי קילטנעצ ייווצ

 ןדיי יד :םָארגָאּפ רעוועינישיק ןופ טסנידרַאפ ַא ךָאנ ןבָאה טלָאװעג אקווד

 עשידיי יד ןופ גנוגעוַאב ערענָאיצולָאװער יד ןרידיווקיל ןפלעה םיא ןלָאז

 .ינפ עשידיי יד ןופ ּפָאק ןיא ןּפַאלקנײרַא טוואורּפעג סע טָאה רע ,רעטעברַא
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 זיא יז .וועינישיק ןופ עיצַאגעלעד עשידיי ַא ךיוא ןעמוקעג םיא וצ זיא'ס
 ןוא ץַאשגינעק ינעגוװװעי טַאקָאװדַא ,גרעבנירג רענָאילימ ןופ ןענַאטשַאב
 ,םָארגָאּפ ןיא רעקידלוש-טּפױה רעד ,עװעלּפ ןָאפ ,ןײטשדלָאג ןסיוועג ַא
 ייברעד ,רעטרעוו עקידתועיבצ עטסוּפ טימ טרטּפעגּפָא עיצַאגעלעד יד טָאה
 ,טנגוי רעשידיי רעד רעביא טיג -- :טגָאזעג ןָאט ןדנעָארד ַא ןיא רע טָאה
 טשינ יײז ןלָאז :ץנעגילעטניא רעייא רעביא טיג ,רעטכעט ןוא ןיז ערעייא
 עגנוי סָאד .םזינַאגרָא רענעלַאפעצ ןוא רעטלַא ןַא זיא דנַאלסור זַא ,ןעניימ
 יד ןייז רבוג טעװ ןוא ןבעג הצע ןַא ךיז טעוװ דנַאלסור עקידנעייגסיוארָאפ
 זיא סָאד .תונדחּפ רעשידיי ןגעוו ךס ַא טדער'מ .גנוגעווַאב ערענָאיצולָאװער
 לײט-ברעמ ןיא .קלָאפ עטסיירד עמַאס סָאד ןענייז ןדיי יד .תמא טשינ
 ןדיי -- ןרענָאיצולָאװער יד ןופ טנעצָארּפ 90 ךרעב ןענייז דנַאלסור ןופ
 ןדיי טסיירד יוװ ןרירטסוליא וצ ידכ .טנעצָארּפ 40 -- ללכב דנַאלסור ןיא ןוא
 ,גנַאלק ַא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה קסניּפ ןיא :טלייצרעד ייז רע טָאה ,ןענייז
 ןביױהעגנָא ןוא טנּפָאװַאב ךיז ןדיי יד ןבָאה ,ןדיי יד ןגָאלש ןלעוו ןטסירק יד זַא
 -רַאפ ךיז ןדיי יד ןבָאה ,ןַאמ 60 טריטסערַא טָאה'מ ןעו .ןטסירק יד ןגָאלש
 יד) עטריטסערַא יד טיײרפַאב ןוא ןגָארטעצ יז ,עמרוט רעד רַאפ טלמַאז
 םעד ןלַאפַאב ,טייקטסיירד ַא ןזיװעגסױרַא עקַאט ןבָאה ןטסידנוב רעקסניּפ
 םזגמ טָאה רעטסינימ-ןרעניא רעד רעבָא ,עטריטסערַא טיײרפַאב ןוא טסערַא
 עוועלּפ ןָאפ .(54 טייז ףיוא --- קסניּפ ןיא ןעוועג ךעלקריוו זיא סָאװ .ןעוועג
 יד זַא ,ךייא ןופ טשינ טלַאהַאב ךיא -- : עיצַאגעלעד רעד טגָאזעג רעטייוו טָאה
 ,ןייונטייצ .זנוא טקיאורמואַאב דנַאלסור ןיא גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער
 .טלמוטעצ וליפא רימ ןרעוו ,סעיצַארטסנָאמעד טרָאד ןוא ָאד רָאפ ןעמוק'ס ןעוו
 רעייא ןטלַאהּפָא טשינ טעוװ ריא ביוא .ןבעג הצע ןַא רעבָא ךיז ןלעװ רימ
 ןלעוװ רימ ,ןסיו עשז טייז ,גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןופ טנגוי
 ןופ ןײגקעװַא ןזומ טעװ ריא זַא ,ךעלגערטרעדמוא ױזַא ןכַאמ עגַאל רעייא
 ,שטנעמ ןטצעל ןזיב דנַאלסור

 ןופ רעטרעװ ןעלמַאטש ןביױהעגנָא ןבָאה ץַאשגינעק ןוא גרעבנירג
 ןַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןגרעבנירג טרעפטנעעג טָאה עוועלּפ .טייקינעטרעטנוא
 טָאה ןצַאשגינעק עגונב רעבָא ,רע טביולג םיא זַא ,דיי רעשיקנערפ-טלַא
 רעשידיי רעד ןופ טנַאטנעזערּפער ַא זיא רעטצעל רעד לייו ,תוקפס רע
 ,(* םורפ טשינ ןוא טוג טשינ זיא יז ןוא ץנעגילעטניא

 א .תמא עזָאד עסיוועג ַא ןעװעג זיא רעטרעוו עטצעל סעװעלּפ ןיא
 -עגרעביא שפנו בלב ןעוועג ןיוש זיא ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ לייט
 יד וליפא זיא ןכיגניא רָאג ןוא .גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןבעג
 יד ,ץַאשגינעק ינעגוועי טַאקָאװדַא ןוויטַאװרעסנָאק רעייז םעד ןופ הדיחי"תב
 רעטעּפש רָאי ייוצ טימ ןוא דנוב ןיא ויטקַא ןעוועג ןיוש ,עידַאנ עגנוי
 יד תעב ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ןוא ץושטסבלעז ןופ ןעייר יד ןיא טפמעקעג
 ,סעדָא ןיא ןפמַאק
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 לַא א

 עשידנוב יד .ןדָאב ןפייר ַא ףיוא ןלַאפעג זיא ץושטסבלעז ןופ עיידיא יד
 שיטקַארּפ ןטערטעגוצ ןענייז טעטש לָאצ רעסיורג ַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא
 ןקירעהעג םעד ןבילקעגּפָא טָאה'מ :ןעגנולײטּפָא-ץושטסבלעז ןעיובפיוא

 -רעדיוו ןופ רענעלּפ טעברַאעגסיוא ,ןעגנוביא טכַאמעג ,לַאירעטַאמ-ןשטנעמ
 טפַאשרַאפ ךיז ןוא גנוריפנָא ןַא טעדליבעגסיוא ,תוריד טיירגעגוצ ,דנַאטש
 טּפַאכרַאפ ךיוא טָאה ץושטסבלעז ןופ עיידיא יד .רעוועג סייה ןוא טלַאק
 ןדיי עשיאיײטרַאּפמוא םתס ןופ ןוא גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ ןלייט
 ןכיגניא .גנוטכיר רעד ןיא ןעגנוטיירגוצ יד ןעגנַאגעג ןענייז 1902 רעמוז
 .רעייפ יד ןטלַאהוצסיא ןעמוקעגסיוא ץושטסבלעז רעטריזינַאגרָא ןַא זיא

 .עבָארּפ
 עקימורַא יד ןיא ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ יד .לעמָאה ןיא סע זיא ןעוועג

 וא עיצַאטיגַא רעכעלדנימ ךרוד .גנומיטש-םָארגָאּפ ַא ןפַאשעג רעפרעד
 רעײטשרָאפ-טכַאמ יד .םירעױּפ יד טצעהעג ןעמ טָאה ןפורפיוא עלעיצעּפס
 ןליוו ןטַארקָאמעד יד ןוא ןדיי יד זַא ,םירעיוּפ יד ןדיירוצנייא טימַאב ךיז ןבָאה
 ןעו .דיי ַא ןָארט ןפיוא ןצעזפיױרַא ןוא רַאצ ןשיסור םעד ןענעגרהרעד
 ןרָאפעגפיױנוצ ךיז םירעוּפ יד ןענייז 1902 רעבמעטּפעס 11 םעד גָאטיירפ
 ליוו ,ןפיוק וצ טשינ טריטיגַא ייז ןשיוװצ ןעמ טָאה ,גָאט-קרַאט ןפיוא
 ,ןביוהעגנָא סע ךיז טָאה טכַאנרַאפ גָאטיײרפ ,טלעג ןָא ןעמענ גָאטנָאמ טעוו'מ
 טָאה ןלָאצַאב רעבָא ,גנירעה סַאפ ַא ןפיוק טלָאװעג טשרמולכ טָאה רענייא
 םעד ןבעגקעװַא טלָאװעג טשינ טָאה עקרעמערק יד .שוביש ַא טלָאװעג רע
 ןוא טיירדעגרעביא סָאפ םעד ןבָאה רעפיוק עטשרמולכ יד ןוא גנירעה סַאפ
 ןענייז עקרעמערק רעד ףליה וצ .סַאג רעד ףיוא ןפרָאװעגסױרַא גנירעה יד
 ןפיוא .געלשעג ַא ןכָארבעגסיױא זיא'ס ןוא רעמערק ןוא םיבצק ןעמוקעג
 טעגרהרעד זיא'ס ןוא ץושטסבלעז עשידנוב יד ןעמוקעגנָא דלַאב זיא טרָא
 ןעוועג ךיוא ןענייז'ס .סעקישטשמָארגָאּפ יד ןופ רעריפנָא-טּפיױוה רער ןרָאװעג
 ,ןפָאלעצ ךיז ןענייז רעלַאפנָא יד ,עטעדנואוורַאפ עכעלטע

 ןייק רעבָא ,גנומיטש רעטנַאּפשעג ַא ןיא ךרודַא ןענייז גָאטנוז ןוא תבש
 גָאטײב 12 רעבמעטּפעס 14 םעד גָאטנָאמ טשרצ .ןעוועג טשינ ןענייז ןלַאפנָא
 200 ךרעב .טפַארק רעטיײינַאב טימ ןביוהעגנָא ךיז םָארגָאּפ רעד טָאה
 ןענייז סָאװ ,םירעיוּפ סעּפורג טימ ןעמַאזוצ ןטַאטשרַאװ:ןַאב יד ןופ רעטעברַא
 רעקיטרָא רעד ןופ ןטכיש עסיוועג ןוא ,ןַאב רעד טימ ןעמוקעג לעיצעּפס

 ןוא ןריבַאר ,ןענעגרה טזָאלעגקעװַא ךיז ןבָאה גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק

 -מָארגָאּפ ןומה ַא ןזיװַאב ךיז טָאה סַאג רעוװעליהָאמ ןופ ףוס םייב .ןרעטשעצ
 -נָא ךיז טָאה'ס .טנעה יד ןיא סעלדיוו ןוא סעניבוד ,קעה טימ סעקישטש
 ,עילַאנַאכקַאװםָארגָאּפ עדליוו ַא ןביוהעג

 ןופ ןשינעעשעג יד ךָאנ דלַאב .,טיירגעגוצ ןעוועג זיא ץושטסבלעז יד

 ןופ ענישזורד-טּפיוה רעד ןבעגעג דתב ןופ טעטימָאק רעד טָאה גָאטיידפ
 ןעמ טָאה ןרעק ןקיזָאד םעד ץוחַא .רעוועג טלַאק ןוא סייה ץושטסבלעז רעד
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 ןעמוקעגרָאפ זיא תבש .ןַאמ 60 ךָאנ ץושטסבלעז רעד רַאפ טריזינַאגרָא
 -טסבלעז רעד טימ תוכייש ןיא רעטעברַא 200 ןופ גנולמַאזרַאפ עלעיצעפס ַא
 ןופ ןַאלּפ ַא ןוא גנוריפנָא עלַארטנעצ ַא טמיטשַאב טָאה טעטימָאק רעד .,ץוש

 -ַאב רָאנ ,ןלַאפוצנָא טשינ ןעוועג זיא סולשַאב רעד .סעיצקַא-ץושטסבלעז יד

 ןדיימסיוא ןוא רעלַאפנָא יד ןביירטרַאפ ךיז ןעימַאב ,ענעלַאפַאב יד ןציש
 םירחוס עקינייא ןוא ןויצ-ילעופ ןופ עּפורג ַא ,ןלַאפ-טיוט ךעלגעמ טייוו יו

 ןקילײטַאב וצ ידכ ,טעטימָאק ןשידנוב ןופ תושר ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה

 "גוה ַא ךרעב טריזינַאגרָא ןעוועג זיא לעמָאה ןיא .ץושטסבלעז רעד ןיא ךיז
 טָאה דתב רעד עכלעוו ןשיװצ ,רעטעברַא עשיסור עקיניזטסואווַאב טרעד
 ןענַאטשעגוצ ןענייז ייז ןופ עכעלטע .גנורעלקפיוא עשיטַאמעטסיס ַא טריפעג
 טימ טלָאצַאב ךיוא ןבָאה רָאּפ ַא ןוא טפמעקעג וויטקַא ,ץושטסבלעז רעד וצ
 ,סנבעל ערעייז

 -- ןלַאטרַאװק עשידיי עמירָא יד ןטילעג ןטסרעװשמַא ןבָאה םָארגָאּפ ןופ
 ,קרַאמ-דרעפ ןפיוא ןוא עקירעמַא ןפורעג טָאה'מ סָאװ טָאטש לייט םעד ןיא
 .סעקישטשמָארגָאּפ יד טריקַאטַא טָאה יז ,ןטערטעגסױרַא זיא ץושטסבלעז יד
 ןזיװַאב דלַאב ךיז טָאה ,טיוט ןלַאפעג ןענייז ייז ןופ עכעלטע יו םעד ךָאנ
 ןלַאפעג ןענייז סע ןכלעוו ןופ ,ּפלַאז ַא ןבעגעג ןבָאה רענלעז יד .רעטילימ
 "גוב רעד ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעטעברַא עכעלטסירק 2 ןוא ןדיי 6 טוט
 .ץושטסבלעז רעשיד

 ךדיי יד ןרימָארגָאּפ וצ טרעטשעג טשינ ןבָאה רעטילימ ןוא יײצילָאּפ יד
 -ַאב וצ ךיז קידתושממ ןדיי יד טרעטשעג שיגרענע רעייז ןבָאה ייז רעבָא
 ןעמ טָאה ,ןירַא טָאטש ןיא טגנערבעג טָאה'מ סָאװ ,רעטילימ םעד .ןציש
 ןליו ןדיי עטנפָאװַאב ןעמעװו ןטסירק יד ןצישַאב טייג'מ זַא ,טרעלקרעד
 -ץושטסבלעז יד טזָאלעגוצ טשינ ןבָאה רעטילימ ןוא ײצילָאּפ ,ןענעליוקסיוא

 ואו טרָאד .טעוװעדליװעג ןבָאה םיחצור יד ואוו ,ןסַאג יד וצ ןעגנוליײטּפָא
 רעד זיא ,דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש ןוא ןסיירוצכרוד ךיז ןעגנולעג ָאי זיא'ס
 ןדיי יד טָאה'מ ןוא רעטילימ ןכרוד ןרָאװעג ןכָארבעג דלַאב דנַאטשרעדיװ
 יד טשינ ןעוו .ןביוש יד ןקַאה ןפלָאהעגוצ טָאה ןיילַא יײצילָאּפ .טריטסערַא

 םָארגָאּפ רעד טלָאװ ,רעטילימ ןוא ײצילָאּפ רעד ןופ גנושימניירַא עוויטקַא
 זיא ץושטסבלעז יד לייוו ,ןרָאװעג טקיטשרעד טירט עטשרע יד ייב דלַאב
 ןעוװעג זיא טנגוי רעשידיי רעד ייב גנומיטש יד ןוא טריזינַאגרָא טוג ןעוועג

 .עשירעפמעק ןוא עטרידיצעד ַא
 -ּפעס 15 םעד גָאטסניד טעוװעדליוװעג ךיוא ןבָאה סעקישטשמָארגָאּפ יד

 ןוא גרעבנעגנילק רָאטַאנרעבוג רעװעליהָאמ רעד ןעמוקעג זיא'ס ,רעבמעט

 לכה-:ךס רעקיטולב רעד .טלעטשענּפָא לַאטנעמָאמ ךיז טָאה םָארגָאּפ רעד

 8) ןדיי עטעגרהרעד 9 ,טרעטשעצ ןוא טריבַארעצ רעזייה 700 ןעוועג זיא
 60 ךיא יװ עטעדנואוװורַאפ-רעװש 15 ןוא -טכייל 120 ,(ץושטסבלעז ןופ

 ןענייז ןעמַאנסיוא קיניוו טימ .דנַאטשרעדי ַא ןלעטש רַאפ עטריטסערַא
 רעמענלײטנָא יד ףיוא רעטילימ ןופ ןעיירעסיש יד ןופ תונברק ןעוועג סָאד
 ,רעטרע יד וצ ןסיירכרוד ךיז טלָאװעג ןבָאה ייז תעב ,ץושטסבלעז רעד ןופ
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 עטיוט 4 ןעוועג ןענייז רערימָארגָאּפ יד ןופ .ןרָאװעג טרימָארגָאּפ ןענייז סָאװ
 -רַא עכעלטסיױרק 23 טיוט ןלַאפעג ךיוא ןענייז'ס ,עטעדנואוורַאפ לָאצ ַא ןוא
 ,ץץושטסבלעז רעשידנוב רעד טימ ןעמַאװצ טפמעקעג ןבָאה סָאװ ,רעטעב
 -תונכש ןיא ןדיי עכעלטע טעגרהרעד ןומה רעטעשויעצ רעד טָאה םעד ץוחַא
 -רַא עשידיי ןעמוקעג ןענייז עצישטעיר ןוא קסיורבָאב ןופ ,רעפרעד עקיד
 -- רעטעברַא עכעלטסירק לָאצ ַא ןעועג ךיוא זיא ייז טימ ןוא -- רעטעב
 ,סעקישטשמָארגָאּפ יד ןגעק ןדיי יד ןקידיײיטרַאפ ןפלעה וצ ידכ

 וצ עדער ַא ןטלַאהעג לעמָאה ןיא טָאה רָאטַאנרעבוג רעוװעליהָאמ רעד
 ,סקַא רעד םורַא טיירדעג ךיז טָאה עדער עצנַאג יד .,עיצַאגעלעד רעשידיי ַא
 ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא :טגָאזעג טָאה רע .קידלוש ןיײלַא ןענייז ןזיי יד זַא
 ןופ טַאטלוזער ַא ןעוועג ןעמָארגָאּפ יד ןענייז טרעדנוהרָאי ןקידרעירפ ןופ
 -עקלעפַאב עכעלטסירק יד ןענופעג ךיז טָאה'ס ןכלעוו רעטנוא ,ךָאי ןשידיי
 -ָאיצולָאװער עלַא ןופ רעריפנָא ןוא רעביײהנָא יד ןדיי יד ןענייז טציא ןוא גנור

 -לַאיצָאס יד ןוא דנוב רעצנַאג רעד .גנוריגער רעד ןגעק ןעגנוגעװַאב ערענ
 -רעד טָאה רע .טסיײיג ןבלעז ןיא רעטייוו ױזַא ןוא ...ןדיי ןענייז ןטַארקַאמעד
 רעד ףיוא ןזייוונָא ןוא רַאצ םוצ טכירַאב ַא ןלעטשוצ טעװ רע זַא ,טרעלק
 טגָאזעג רע טָאה -- רעדניק ערעייא טשינ טיצרעד ריא, ,ןדיי יד ןופ דלוש
 ןבָאה טשינ העּפשה ןייק ייז ףיוא טנעק ריא .,ןייז וצ ףרַאדַאב סע יו --
 ריא .גנוריגער רעד ייז ףױא ןזיױונַא ךרוד ןקעדפיוא ייז טנעק ריא רעבָא
 ןדיי זַא ,ןרָאװעג טרעהעג סָאד זיא ןעוו, .,,."ייז טלַאהַאב ריא ,טשינ סע טוט
 ?טצישַאב ךייא ךָאד טָאה סָאװ ,רעטילימ ףיוא ןסיש ,טנפָאװַאב ןייז ןלָאז

 ךייא ןופ ןפרַאד רימ רָאנ ,ןצישַאב ךייא ןפרַאד רימ טשינ זַא ,סיוא ךָאד טמוק
 ,דיי רעטסיירד ןייא ןענופעג ךיז טָאה עיצַאגעלעד רעד ןיא ..."ןצישַאב ךיז
 ךיז ,רעטרעוו עטמעשרַאפמוא סרָאטַאנרעבוג םעד ןרעהסיוא ןכָאנ טָאה סָאװ
 גנוריגער יד רָאנ ,רעדניק ערעזנוא טכעלש ןעיצרעד רימ טשינ; :ןפורעגּפָא
 "רעגריב עריא טכעלש טיצרעד

 יז ןשיווצ ,ןענָאיּפש עטּפָאכ עצנַאג ַא ןעמוקעג זיא רָאטַאנרעבוג ןטימ
 עטריטסערַא לָאצ יד .ןריטסערַא יינספיוא ןביוהעגנָא טָאה'מ .עשידיי ךיוא
 ,90 זיב ןעגנַאגרעד זיא ןדיי

 יװ ,גנומיטש ערעדנַא ןַא רָאג טזָאלעגרעביא טָאה םָארגָאּפ רעלמָאה רעד
 ָאטשינע :רימ ןענעייל לעמָאה ןופ ץנעדנָאּפסערָאק ַא ןיא .רעוועינישיק רעד
 -סנבעל רעד ףיוא .דיי רעקידתונדחּפ ,רענעגָאלשרעד רעקידרעירפ רעיז 'רעמ
 ןעועג טשינ זיא סָאװ ,ּפיט רענעריובעג-יינ ַא ןטערטעגפיורַא זיא ענעצס

 עכָאּפע עיינ ַא .עדריוו ענעגייא ןייז טקידיײטרַאפ סָאװ ,שטנעמ ַא -- טציא זיב
 ,(++ "ןפמעק רָאנ ,ןענייו טשינ .ןעמוקעגנָא זיא

 -פיוא ןַא טזָאלעגסױרַא דלַאב טָאה דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד

 -עדליש עיונעג טימ (1903 רעבמעטּפעס ,ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 25 ןיא) ףור
 ןרעדנַא ןשיווצ .ץושטסבלעז רעד ןופ לָאר ןוא םָארגָאּפ רעלמָאה ןופ ןעגנור
 -ער יד טכוז םָארגָאּפ ןקיטציא םעד טימא :טגָאזעג ףורפיוא רעד טָאה
 םעד בילוצ .עשידיי יד ןגעק רעטעברַא עכעלטסירק יד ןצעהוצפיוא גנוריג
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 ,ןטסירק יד ןגעק ןדיי יד ןופ טנוב סלַא ךַאז יד טלעטשעגרָאפ טרעוו קעווצ

 דנַאטשפיוא ןַא סלַא ןלעטשרָאפ יז ליוו גנוקידיײטרַאפ-טסבלעז עטנּפָאװַאב יד

 עשיטַארקָאמעדילַאיצַאס יד, ,,?יײצילָאּפ ןוא ײמרַא רעד ןגעק ןדיי ןופ

 רעטעברַא עכעלטסירק יד ןרעלקפיוא רעמ ןוא רעמ ץלַא טעוװ עיצַאטיגַא
 .רוקמ ןתמא םעד ןזייווַאב ייז טעװ ןוא ןדיי יד ןופ טייקידלושמוא רעד ןגעוו
 -לעוו ,טייז רעזנוא ןופ גנוצישַאב-טסבלעז עטנּפָאװַאב יד .תורצ ערעייז ןופ
 ךיוא טעוװ ,ןקרַאטשרַאפ וצ רעמ סָאװ לָאמַארעדיװ ןעז טציא ןזומ רימ עכ
 ןוא ןדיי ןענעגרה ןוא ןגָאלש טשינ ןעק'מ זַא ,ןסַאמ עדנילב יד ןזייװַאב
 ןכַאמ וצ קשח םעד ןעמענּפָא טעװ סָאד .טײהרעטפָארטשַאבמוא ןײגקעװַא
 גנושרעהטסבלעז רעד ןופ קיטילָאּפ עכעלטנייפ-ןשטנעמ יד ןוא ןעמָארנַאּפ

 "םיוא רעד טגָאז ,ןדיי יד ךייש סָאװ ..."ןריטָארקנַאב ןזומ ףוס-לכ-ףוס טעוו
 -עגסױרַא טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעטניזעג-שיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד, :ףור
 ןיא קיטומנדלעה ךיז ןפרַאװ וצ קיאעפ זיא ןײילַא רע רונ ןוא רע זַא ,ןזיוו
 ףליה ַא ךיױא רע טגנערב ףמַאק ןייז טימ .םיאנוש ענייז עלַא ןגעק ףמַאק
 עיזַאושזרוב עשידיי יד .,קלָאפ ןשידיי םעד ןופ ןסַאלק עקירעביא יד טיונ ןיא
 ,החמש רעטשרע רעד ךָאנ ךיילג ,ןכירקסיורַא טשינ טיוה ריא ןופ רעבָא ןעק
 ,לעמָאה ןיא דָאב רעקיטולב רעקיטציא רעד ןופ סױרַא קידעבעל זיא יז סָאװ
 טנסחיעג ךיז דיירפ ןופ טָאה יז ןכלעוו ןיא ,טנעמָאמ ןטשרע םעד ךָאנ ךיילג
 יד טכַארבעג ריא ןבָאה עכלעוו ,ןטַארקַאמעד יד טימ טריצלָאטשעג ןוא
 ןלַאפעגנָא רעדיוו עיזַאושזרוב רעזנוא ףיוא זיא םעד ךָאנ ךיילג -- העושי
 ,רעפמעק יד ןפלעה וצ טָאטשנָא ..."ארומ ןוא טייקיזָאלטומ עכעלנייוועג יד

 .טכַאמ רעשירַאצ רעד ןופ רעייטשרָאפ יד וצ סעיצַאטוּפעד טקישעג יז טָאה
 טשינ וליפא ןוא ןטקַאפ יד טיירדעגרעביא ,ןדיי יד טרסומעג ןבָאה עכלעוו
 .סעיצַאגעלעד עשידיי יד ןרעהסיוא טלָאװעג

 דנַאלסור ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד ןיא טַאלב יינ ַא ןעמָאנ ןרעטנוא
 לקיטרַא ןרעגנעל ַא טכעלטנפערַאפ ןַאגרָא-לַארטנעצ רעשידנוב רעד טָאה

 ןענייז ןעמָארגָאּפ יד; :ןרָאװעג טגָאזעג זיא טרָאד .םָארגָאּפ רעלמָאה ןגעוו
 ןלָאז רימ ביוא .דנַאלסור ןיא ןבעל ןשידיי םעד ןיא גנוניישרעד עטלַא ןַא
 ןוא דנַאלסור ןיא עטכישעג רעשידיי רעד ןיא טייוו ןכירקניירַא טינ וליפא
 סע זַא ,ןעזסױרַא רימ ןלעוװ ,רָאי 20 עטצעל יד רונ ןעמענ ןוא דנַאלסיוא

 -ערג ַא ןעמוקרָאפ טשינ לָאז טרָאד רעדָא ָאד ןעוו ,רָאי ַא קעװַא ןטלעז טייג

 יד ןבָאה טייצ רעצנַאג רעד ןיא .םָארגָאּפ רערענעלק ַא רעדָא רערעס
 יימ רעד ייב ןטלַאהעג ךיז ,ןרענַאיצולָאװער לָאצ רעניילק ַא רעסיוא ,ןדיי

 -סקלָאפ עשיסור יד סָאװ ,האנש יד זיא ןעמָארגָאּפ יד ןיא קידלוש זַא ,גנונ
 ןופ ןטרַאװ וצ ןדיי יד ןבָאה העושי עקיצנייא יד זַא ,ןדיי יד ףיוא טגָארט עסַאמ
 ,ןקידיײיטרַאפ ךיז ןעז ןפרַאד ןדיי יד זַא םעד ןגעוו, ..."גנוריגער רעשיסור רעד
 קידנעטש ןבָאה ןדיי יד לייו ,ןייז טנעקעג טשינ ייז ייב דייר ןייק טָאה
 -ַאֹּפ יד, ..."טשינ ייז ןבָאה ןקידיײטרַאפ וצ ךיז חוכ םוש ןייק זַא ,ןטלַאהעג
 ,װַאלסָאנירעטַאקעי ןיא קירוצ רָאי 574 טימ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעמָארג
 -ַאב עלענָאיצידַארט יד טרעדנעעג טשינ ןבָאה סעדָא ,עקווָאבוד ,וועיַאלָאקינ
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 ןופ ןָא ךיז טביוה טכיזניה רעד ןיא .ןעמָארגָאּפ יד וצ ןדיי יד ןופ גנואיצ
 -ָאֹּפ יד וצ ןדיי יד ןופ גנואיצַאב עיינ ַא רָאג וועינישיק ןיא םָארגָאּפ םעד
 "ניא רעשידיי רעד ןופ לייט ַא ןופ סױרַא זיא םָארגָאּפ ןכָאנ ךיילג ,ןעמָארג
 -רֶא ךיז ןזומ רימ' :ארוק-לוק ַא דנַאלסור ןופ עיזַאושזרוב ןוא ץנעגילעט

 -םוחת ןצנַאג ןרעביא .ןצישַאב וצ טסבלעז ךיז ידכ ,ןענעּפָאװַאב ןוא ןריזינַאג
 ,ןטעטימָאק-סגנוצישַאבטסבלעז ךיז ןדנירג (יטסָאלדעיסָא ַאטרעשט) בושיה
 .רעוועג ערעדנַא ןוא ןלַאשזניק ,ןרעװלָאװער טימ ןרעכיזרַאפ וצ ךיז טעז ןעמ
 ..ןבעל ןשידיי םעד ןיא גנוניישרעד עיינ ַא רָאג זיא סָאד

 -עגרָאפ זיא ןבעל ןשידיי םעד ןיא זַא ,טזייוו גנוניישרעד עקיזָאד יד;
 -ליפ ַא טימ ןייא טשינ טסייר קלָאפ ַא .גנורעדנע עלַאקידַאר ַא ןעמוק

 עשזיסָאװ .ןיירַא טלעו רעד ןיא טַאלג ױזַא עיצידַארט רעקירעיטרעדנוה
 וצרעד טָאה סָאװ ,דנַאלסור ןיא ןבעל ןשידיי םעד ןיא ןפָארטעג סנױזַא טָאה
 רערענָאיצולָאװער רעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא סָאד זיא ןעשעג ?טכַארבעג
 דנַאלסור ןיא טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי

 םזילַאטיּפַאק םעד טימ טיירטש םעד ןיא חוכ רעלַאער ַא גָאט ןקיטנייה ייב זיא
 זיא קלָאפ ןשידיי םעד ןופ סַאלק רעסיוועג ַא זַא ,טקַאפ רעד טָא .םזירַאצ ןוא
 -ַארט םעד רעטנוא ןבָארגעגרעטנוא ךיז זייווכעלסיב טָאה ,חוכ רעלַאעד ַא
 ךיז ןעק עכלעוו ,המוא עפַאלש ַא ףיוא יוװ ,ךיז ףיוא קילב ןשידיי ןלענָאיציד
 ןיא טינ רעבָא ,ריא רעסױא ךיז טניפעג סָאװ ,טכַאמ ַא ףיוא רונ ןרַאּפשנָא
 ידנוב' רעד עכלעוו ,ןרושָארב ,ןעגנוטייצ ,סעיצַאמַאלקָארּפ רעטנזיוט יד .ריא
 ןרענָאיצולָאװער ןכעלגעטלַא ןופ ןטקַאפ יד ,טייז ןייא ןופ טײרּפשרַאפ טָאה
 -עצ ןבָאה ,טייז רערעדנַא רעד ןופ טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןופ טיירטש
 עיגָאלָאכיסּפ רעשיפַאלקש רעשידיי רעד ןיא ןרעדנַא ןכָאנ ןייטש ןייא ןכָארב
 ךיוא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה טפַארק רענעגייא ריא ןופ ןייזטסואווַאב רעד ןוא
  ..עיזַאושזרוב ןוא ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ לייט ַא ףיוא

 קעװַא זיא םָארגָאּפ רעלמָאה םעד ןוא םָארגָאּפ רעוועינישיק םעד ןשיווצ,
 לָאז עיזַאושזרוב עשידיי יד ידכ ,טייצ עצרוק וצ ַא קיסעמשינטלעהרַאפ
 ןגעק טקעריד טריזינַאגרָא ןוא טנּפָאװַאב ןטערטוצסיױרַא טומ םעד ןבָאה ןיוש
 רעכלעוו ,לעמָאה ןיא טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד .גנושרעהטסבלעז רעד

 -רענָאיצולָאװער ןייז דנוב ןופ גנוזָאל רעד רעטנוא ןרָאי המכ ןיוש טריפ
 רענעי וצ זיא סָאװ ,טכַאמ עקיצנייא יד ןעוועג זיא ,ףמַאק ןשיטסילַאיצָאס
 ןטערטעגסױרַא טסיירד זיא רע ןוא טנפָאװַאב ןוא טריזינַאגרָא ןעוועג טייצ
 ,(+?סעקישטשמָארגָאּפ יד ןופ ןדיי יד ןצישַאב וצ טנעה יד ןיא רעוועג טימ

 ןפורפיוא טזָאלעגסױרַא ןבָאה דנוב ןופ ןטעטימָאק עקיטרָא לָאצ ַא ךיוא
 עיינ יד ןרָאװעג ןכָארטשעגרעטנוא זיא עלַא ןיא .,םָארגָאּפ רעלמָאה ןגעוו

 ,דנַאטשרעדיױװ רעשידיי רעד -- גנוניישרעד
 ןופ ןעגנוסירגַאב ייר ַא ןעמוקַאב טָאה דנוב ןופ טעטימָאק רעלמָאה רעד

 -רענָא ןופ ןקורדסיוא טימ דנַאל ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצַאס עשיסור
 -עג ןבָאה רעטעברַא עטריזינַאגרָא עשידיי יד סָאװ ,לָאר רעד רַאפ גנונעק
 טעטימָאק רעװָאקרַאכ רעד טגָאז סערדַא ןייז ןיא .םָארגָאּפ ןתעב טליּפש
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 ןשידלעה ןגעוו ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעדנעלסור רעד ןופ

 ףמַאק ןקיזָאד ןופ ןטקַא ערעדנוזַאב יד; :טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ףמַאק

 "עג ןבָאה ןוא ןענרעל וצ רעכיב עטוג קילטנעצ ַא ןופ רעסעב לגוסמ ןענייז

 .רעפמעק ַא יװ רבח ןשידיי ןייז ןטּכַארטַאב רעטעברַא ןשיסור םעד טנרעל

 .לָאר רעיינ ַא ןיא ןטערטעגסױרַא טַאירַאטעלַארּפ רעשידיי רעד זיא טציא

 עכלעוו ףיוא ,ןסַאמ עמירָא עשידיי יד ןופ רעקידייטרַאפ סלַא םיא ןעעז רימ

 זיא סָאװ ,ןומה ןקידנסיוומוא ןַא תליחתמ טזָאלעגסױרַא טָאה גנוריגער יד

 ןטימ ,םעד ךָאנ ןוא ביור ןטוג ַא ןופ לכעקעל םעד טימ ןרָאװעג טציירעצ

 ןסירגַאב רימ .רענלעז עטשהיחרַאפ ,ערוכיש -- ןדיי יד ןצישַאב ןופ דיירסיוא

 גנוקידייטרַאפ עקיזָאד יד וויטַאיציניא סנעמעװ טיול ,דנוב ןופ םירבח יד

 רעכלעוו ,טעטימָאק רעלמָאה םעד ןסירגַאב רימ ,ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא
 ךיז תוחוכ ענייז טיול טָאה סָאװ ,דַאירטָא םעניילק ןייז טריזינַאגרָא טָאה

 ךָאנ טייקשידלעה ןייז זיא רַאפרעד ןוא ,אנוש ןטימ ןטסעמ טנעקעג טשינ

 טעטימָאק רעװָאקרַאכ ןופ ןעװעג ךיוא ןענייז ןעגנוסירגַאב ,(*?רעסערג
 ןופ טעטימָאק רעסילפיט ןופ ,ייטרַאפ רערענָאיצולָאוװער-לַאיצַָאס רעד ןופ

 .רעטרע ערעדנַא ןופ ןוא .ּפ.ַא.ד.ס.ר
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 עירעּפמיא רעשיסור רעד ןופ בושי רעשידיי רעקינָאילימ-6 רעצנַאג רעד
 רַאפעג יד .הנכס-סםָארגָאּפ ןופ טסַאל רעדנקירד רעד רעטנוא טבעלעג טָאה
 ,רעצ ַא ןוא ןדיי יד ןופ רעצרעה יד ןיא טייקיאורמוא עקידרדסכ ַא ןפַאשעג טָאה
 1906 ןוא 1905 ןרָאי יד זיב .ןעײרפַאב וצ ךיז רעווש ןעוועג זיא'ס ןכלעוו ןופ
 -ישיק ןיא יו ,םענרַאפ ַאזַא ןיא ןעמָארגָאּפ ןייק ןעוועג טשינ ןיוש ןענייז
 -נוה ןיא ,רקיע רעד ןוא .ןעוועג ןענייז ערענעלק רעבָא ,לעמָאה ןוא וועינ
 רעד ףיוא ןענַאטשעג הנכס-םָארגָאּפ יד זיא ךעלטעטש ןוא טעטש רעטרעד
 תוגירה וצ ןעיירעצעה יד .עלַאער ץנַאג ַא ןעועג זיא רַאפעג יד ,לעווש
 -רַאפ רעד ביוא .גנוניישרעד עטנענַאמרעּפ ַא ןעוועג ןענייז ןעיירעביור ןוא
 ןעועג סע זיא ,רעטצענערגַאב ַא ןעוועג ךָאד זיא ןעמָארגָאּפ יד ןופ םענ
 המחלמ עשינַאּפַאי-שיסור יד ןכָארבעגסױא זיא 1904 בױהנָא סָאװ ,םעד תמחמ
 רָאג טשינ ןעוועג טייצ ַאזַא ןיא ןעמָארנָאּפ יד ןענייז גנוריגער רעד רַאפ ןוא
 ,טלָאװעג טשינ יז טָאה ירמגל ייז ןופ ךיז ןגָאזּפָא םגה ,םעװקַאב

 ,םולשב טבעלעג ןטסירק ןוא ןדיי רעירפ ןבָאה רעטרע לָאצ רעסיורג ַא ןיא
 רעייטשרָאפ ןעוו ,טלָאמעד סע זיא ןעשעג ,ןטיבעג ץלַא ךיז טָאה לָאמַאטימ
 ןעמונעג ןבָאה טפַאשלעזעג רעשיסור רעד ןופ ןוא טכַאמ-סגנוריגער רעד ןופ
 רעניימעג רעד ןיא ןבָאה טרָאד ןוא ָאד .םילובליב ןטײרּפשרַאפ ןוא ןצעה
 טריזיליבָאמ רדסכ טָאה'מ ןעוו ,1904 ןיא .םיחלג טקילײטַאב ךיוא ךיז הכאלמ
 -נָאק ךיז ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ןבָאה ,(ןטסיוורעזער) ענסַאּפַאז יד
 -נָא טכייל טנעקעג טָאה'מ סָאװ ,םינומה עטרעדורעגפיוא עסיורג טרירטנעצ
 וצ טגיונעג ןעוועג ענסַאּפַאז יד ןענייז םוטעמוא טשינ ,ןדיי יד ףיוא ןצייר
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 רעייז ןרוכישרַאפ טימ טנגונגַאב ךיז ייז ןבָאה רעטרע ייר ַא ןיא .,ןעמָארגָאּפ
 תעב סענעצס-עילימַאפ עשיגַארט ןעוועג ךיוא ןענייז'ס .שינרעטיב ןוא רעצ
 וליפא טָאה'מ .עטסטנָאנ ערעייז טנגעזעג ןבָאה ןרעטלע ןוא רעדניק ,ןעיורפ
 ,ןלַאפ ןעוועג ךיוא ןענייז'ס .גנוריגער רעד ןופ ןובשח ןפיוא תוללק טרעהעג

 "ישרעד ַא -- ןדיי וצ טייקכעלטניירפ טריטסעפינַאמ ןבָאה ענסַאּפַאז ןעוו
 זיא (.בוג רעװעליהָאמ) ןיבָאלשז לטעטש ןופ .עטפָא ןייק טשינ ,תמא ,גנונ
 -רעד עקימורַא ןוא לטעטש ןופ ענסַאּפַאז 500 יד ןעוו זַא ,ןרָאװעג טלייצרעד
 ןגעקַאד .ןדיי עקיטרָא יד טימ טשוקעג ךיז ייז ןבָאה ,קעװַא ןענייז רעפ
 גנוריגער רעד ןופ סערדַא ןפיוא תוללק עטיוט טימ טישעג ןפָא ייז ןבָאה
 עװטסלַאשטַאנ רעד טימ םינּפ-לא-םינּפ םרילוקב סע ייז ןבָאה טגָאזעג ןוא

 .יַאונָאק ןופ
 ,דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש וצ טיירגעג ךיז ןעמ טָאה רעטרע ךס ַא ןיא

 -נייא ןייק ןעוװעג טשינ גנומיטש יד זיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ייב
 ןשיוװצ טלקַאװעג ךיז טָאה יז .עליבַאטס ןייק טשינ ךיוא ןוא עכעלטייה

 רעד ףיוא גנונעפָאה ןוא טכַאמ-סגנוריגער רעד ןופ דסח םעד ףיוא גנונעפָאה
 ױזַא יו ,ןעז רימָאל ,(גנוקידײטרַאפטסבלעז) ענָארָאבָאַאמַאס רעד ןופ ץוש

 -רָא עשידנוב יד ןופ עיצַאמרָאפניא רעד טיול ,1903 רָאי ןיא ןעוועג סע זיא
 | : סעיצַאזינַאג

 ןעועג רעירפ ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ, :עינרעבוג רענווָאק ,שזעוועינָאּפ
 סױרַא ןזייוו ןוא ריא טימ טציא ןריזיטַאּפמיס ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןגעק
 ,"גנוציטשרעטנוא וליפא

 ןטנַאקירבַאפ ןדיי ןעוו ,ןלַאפ וליפא ןעוועג; :.בוג רענליוו ,ןָאגרָאמס

 עגונב ןקורדסיוא עקיטכיזרָאפמוא רַאפ רעטעברַא עשיסור טגָאזעגּפָא ןבָאה
 ,סעגָאר עלַא ףיוא ןרעטיימורט עכלעוו ןטסינויצ יד ןופ םַאנסיוא ןטימ .ןדיי
 ןעוועג םרוג טָאה טייקיטעט רערענָאיצולָאװער ןייז טימ דנוב רעד זיולב זַא
 "טנייפ סרעדנוזַאב ַא ןקרעמַאב וצ טשינ ָאד םענייק ייב זיא ,ןדיי ףיוא תורצ יד
 .?םָארגָאּפ רעוועינישיק ןכָאנ ןטסידנוב יד וצ גנואיצַאב עכעל

 םעד זַא ,ןעגנַאלק ןעוועג ןענייז טָאטש ןיא : .בוג רעװעליהָאמ ,ווָאלקש
 ןגעוו טכַארטעג ןבָאה ןדיי עכייר יד .םָארגָאּפ ַא ןייז טעוו 1902 טסוגיוא 5
 ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד ,טכַאמ רעד ןופ רעיײטשרָאפ יד רַאבַאכ ןבעג
 ןוא וועליהָאמ ןיא םירבח יד וצ טדנעװעג ךיז ןוא ץושטסבלעז ַא ןפַאשעג
 רעטעברַא עכעלטסירק 150 ןעמוקעג ןענייז סיּפָאק ןופ .ףליה ךָאנ סיּפָאק

 ,גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןציש וצ רעטעברַא עשידיי 50 --- וועליהָאמ ןופ ןוא
 15 םעד .רעצישַאב ענעמוקעג יד ןעמונעגפיוא דיירפ טימ ןבָאה ןדיי יד
 ןטנעמעלע עקיטכעדרַאפ ןופ ןעגנוגעװַאב ןעוועג ךעלקריוו ןענייז טסוגיוא
 -סױרַא עשידיײ-יטנַא םוש ןייק וצ טזָאלרעד טשינ ןבָאה רעטעברַא יד רעבָא
 .ןעגנוטערט

 ,םָארגָאּפ ַא ףיוא טכירעג ךיז ןעמ טָאה 1903 רוּפיכ-םוי :קָאטסילַאיב
 ,אנש םעד ןפערט וצ טיירגעגוצ ךיז טָאה דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא עגיה יד;
 "סיוא תוליפת-יתב יד ןיא ןעמ טָאה ןרעדנַא ןשיװצ .ןייז וצ רעהעג סע יװ
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 יד ןופ גנואיצַאב יד שיטסירעטקַארַאכ ןעוועג זיא'ס .ןלורטַאּפ טלעטשעג
 ןענייז ייז זַא ,טסואוועג ,ךיז טײטשרַאפ ,ןבָאה עלַא ,ןלורטַאּפ יד וצ םיללּפתמ

 עטסקידובכב יד יוװ ,ןעמונעגפיוא ייז ןעמ טָאה ךָאד ,ןענװַאד ןעמוקעג טשינ
 "רענָא ןופ ליפעג ַא טימ .רעטרע עטסעב יד ןטערטעגּפָא ייז טָאה'מ ,טסעג
 ןבָאה ייז ןוא עטקינייארַאפ יד ףיוא ןזיוועגנָא םיללּפתמ יד ןבָאה גנונעק

 ,"ןסייה ןלעוװ עטקינייארַאפ יד סָאװ ,ץלַא ןוט וצ טגָאזעגוצ
 ןפַאשעג ןבָאה ,םָארגָאּפ ַא ןייז טעוו רוּפיכ-םוי זַא ןסעומש יד :ענווָאק

 -טסבלעז ענייז .ץושטסבלעז וצ ןפורעג טָאה דנוב רעד .ןדיי ןשיווצ קינַאּפ ַא
 טימ ךיוא ןוא רעוועג טלַאק ךס ַא טימ טנפָאװַאב רע טָאה ןעגנולײטּפָא-ץוש

 .רעוועג-סייה לסיב ַא
 1902 רוּפיכ-םוי זַא ,ןעגנַאלק יד בילוצ : .בוג רעקסבעטיוו ,עקווַאלסערק

 ץושטסבלעז ַא ןפַאשעג עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד טָאה ,םָארנַאּפ ַא ןייז טעוו
 עטריזינַאגרָא 20 זיב ןעוועג ךיוא ןענייז סע עכלעוו ןשיווצ ,ןַאמ 250 ןופ
 -וװַארּפסיא םעד ןבעגעג רעירפ ןבָאה םיטַאבעלַאב יד ,רעטעברַא עכעלטסירק
 ןבָאה םָארגָאּפ רעלמָאה ןכָאנ .ןציש ייז לָאז רע ידכ ,רַאבַאכ ןשּפיה ַא קינ
 ןוא ןעמָארגָאּפ יד ןיא קידלוש זיא אפוג טכַאמ יד זַא ,טגייצרעביא עלַא ךיז
 עשידנוב יד ןפַאש סָאד .ןטיבעג ךיז טָאה םיטַאבעלַאב יד ייב גנומיטש יד
 ןבָאה ןדיי עכעלגעמרַאפ עסיוועג .רעטימעג יד טקיאורַאב טָאה ץושטסבלעז
 ערעייז טלעטשעג ןוא רעוועג ןפיוק וצ ףיוא ץושטסבלעז רעד טלעג ןבעגעג

 -םוי ןענעק ןלעװ רימ ,ריא םעד ךָאנ ,טָאג רעירפ --- .תושר ריא ןיא רעזייה
 רעטעברַא יד טגָאזעג ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ טָאה ,ןענוװַאד קיאור רוּפיכ
 ,יורפ עשידיי ַא

 (1902) רוּפיכ-םוי זַא ,ןעגנַאלק ןעועג ןענייז ןדיי יד ןשיוצ :ענדָארג
 המקנ ןוא ןלַאפַאב ןלעװ ןדיי זַא -- ןטסירק ןשיװצ ;םָארגָאּפ ַא ןייז טעוו
 וצ טיירגעגוצ ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד .וועינישיק רַאפ ןעמענ
 -סײמצילָאּפ רעד ןוא רָאטַאנרעבוג רעד .,דנַאטשרעדיװ ןטנפָאװַאב ַא ןלעטש
 יד ןַא ,טגנַאלרַאפ ןוא טקיאורַאב ייז ןוא ינפ יד ןפורעגסיױרַא ןבָאה רעט
 ןטסינויצ יד ןבָאה םעד טימ תוכייש ןיא ."טנגוי רעייז ןטלַאהנייא, ןלָאז ןדיי
 ןייק ןייז טשינ ףרַאד ןוא ָאטשינ ןיא ןדיי ייב זַא ,עיצַאטיגַא ןַא טריפעג
 עשידיי עצנַאג סָאד ןעָארדַאב סעקישטשמָארגָאּפ יד לייוו ,ףמַאק-ןסָאלק
 יי .קלָאפ

 ,םָארגָאּפ ַא ןייז טעוו (1902) רוּפיכ-םוי זַא ,ןעגנַאלק יד בילוצ :ענליוו
 םוצ ןעגנוטיירגוצ עקיטיונ עלַא טכַאמעג, דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא יד טָאה
 -עג םוכס ןסיוועג ַא טיירגעגוצ טָאה'מ ,סעקישטשמָארגָאּפ יד ןגעק ףמַאק
 ."טעטשרָאפ יד ןיא ןוא טָאטש ןיא ןלורטַאּפ טלעטשעגרעדנַאנַאפ ןוא רעוו

 1903 רופיכ-םוי .ץושטסבלעז ַא ןפַאשעג :.בוג רעקסנימ ,קסיורבַאב
 עטדיזינַאגרָא יד .טָאטש ןיא לַאפנָא ןַא ןגעוו םרַאלַא רעשלַאפ ַא ןעוועג זיא
 ,סנטטָאּפ עטמיטשַאב ערעייז ןעמונרַאפ דלַאב ןבָאה רעטעברַא

 עקרַאטש ןעװעג טָאטש ןיא ןענייז 1903 הנשה-שאר רַאֿפ :ןשעינישיק
 ,םָארגָאּפ םעיינ ַא וצ ךיז טיירג גנורעקלעפַאב עכעלטסירק יד זַא ,ןעגנַאלק
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 יד ןטלַאהעגנייַא טָאה טנגוי יד זיולב, ,קינַאּפ ַא טּפַאכעגמורַא טָאה ןדיי יד

 -עגנָא יז ןבָאה עיצַאזינַאגרָא רעזנוא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא .טייקיטומ

 -עגנייא ןעוועג זיא טָאטש עצנַאג יד .ץושטסבלעז וצ ךיז ןטיירג וויטקַא ןביוה

 דַאירטָא ןַא טמיטשַאב ןעוועג זיא ןָאיַאר ןדעי רַאפ .ןענָאיַאר 18 ןיא טלייט

 ןענַאטשעגוצ ךיוא ןענייז ענישזורד רעד וצ .שארב יקינלַאשטַאנ ַא טימ

 ןעמ טָאה םָארגָאּפ םעד .ןַאמ 70 ןופ לָאצ ַא ןיא רעטעברַא עכעלטסירק

 ץושטסבלעז יד זיא געט יד ןיא .רוּפיכ-םוי רעדָא הנשה-שאר טרַאװרעד

 טלעטשעגסױרַא טָאה דַאירטָא רעדעי .'רעוועג רעטנוא' ןגָאז וצ ױזַא ,ןעוועג

 הנכס רעקידנעמוקנָא ןַא ןופ ןמיס ןטשרע םייב טָאה סָאװ ,ינלואַארַאק ןייז

 ."ענישזורד ןייז ןסיוו ןזָאל טפרַאדעג

* 
 א א

 ןופ ןעגנומיטש .ךעלטעטש ןוא טעטש ךס ַא ןיא ןעוועג זיא ױזַא ךרעב

 יָאװער ןוא הענכה ןופ ןליפעג ,טציירקעג ךיז ןבָאה טסול-ספמַאק ןוא קערש

 .םָארגָאּפ יד .ןסױטשעגנעמַאוצ ךיז ןבָאה טיײקינעּפשרעדיװ רערענָאיצול

 םייצ עצנַאג יד ןעוועג ןענייז דנַאטשרעדיװ םוצ ןעגנוטיירגוצ ןוא ןעגנַאלק

 תעב טקנוּפ"ךיוה רעייז טכיירגרעד ןבָאה ןוא םָארגָאּפ רעוועינישיק םעד טניז

 םעד ןיא .1904 ןיא ןעוועג זיא שרעדנַא טשינ .1903 ןופ םיארונ-םימי יד

 ןופ געט יד ןיא טקנוּפכױה םעד טכיירגרעד קינַאּפ-םָארגָאּפ יד טָאה רָאי

 סעיצַאיליבָאמ יד תעב ןוא וויזירּפ ןכעלרעי םעד תעב רעטעּפש ןוא חסּפ

 ּפָארַא ןליוו ייז זַא) ןדיי ןגעק תונעט עקידרעירפ יד וצ .ןטסיוװרעזער יד ןופ

 ,ןבעגעגוצ טציא ןעמ טָאה (.לג.ד ןוא ןטסירק ןלַאפַאב ,רַאצ םעד ןפרַאװ

 ,ןַאּפַאי תבוטל דנַאלסור ןטַארַאפ ,המחלמ רעד ןיא קידלוש ןענייז ןדיי יד זַא

 המחלמ יד סָאװ ,טײקיזָאלסטעברַא ןוא סיזירק ןשימָאנָאקע ןיא קידלוש ןענייז

 .ןעועג םרוג טָאה

 עצנַאג סָאד ןעז ןוואורּפ רימ ןלעוװ ןליּפשיײב עטערקנָאק עכעלטע ךרוד

 ,דליב

 -םָארגָאּפ עקרַאטש ַא ןרָאװעג טריפעג זיא 1904 טייצ-חסּפ :סעדָא

 יװ .טכַאמ רעד וצ סעיצַאגעלעד טקישעג ןבָאה ינּפ עשידיי יד ,עיצַאטיגַא

 סָאװ וצ/ :טרעפטנעעג רעטסײמצילָאּפ רעד ייז טָאה ,ןבעגעגרעביא טָאה'מ

 טָאה טזָאלעגסױא ."ןציש דנוב רעד טעװ ךייא ?ץוש רעזנוא ריא טפרַאד

 קינלַאשטַאנָאדַארג םעד ןבעגעגרעביא ןבָאה ןדיי יד סָאװ ,םעד טימ סע ךיז

 טיירגעג ךיז ןבָאה ןעײטרַאּפ עלַא .ץיירק ןטיור ןרַאפ לבור טנזיױט 5 בורק

 דנוב ןופ עיסימָאק עמַאזניימעג ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס .ץושטסבלעז וצ

 רעקידתופתושב ןופ ןַאלּפ םעיונעג ַא טעברַאעגסיוא טָאה יז ןוא .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןוא

 יד טלײטעגרעדנַאנַאפ טָאה'מ .ץושטסבלעז רעד טימ תוכייש ןיא טייקיטעט

 ןטרַאװרעד טנעקעג טָאה'מ ואוו ,טָאטש ןיא ןטקנוּפ ענעדישרַאפ ןיא תוחוכ

 געט 3 ךשמב .טיירגעג ךיז רעדנוזַאב ןבָאה ןויצ-ילעוּפ ןוא ,ר.ס יד .ןלַאפנָא

 טיירג ,טריזיליבָאמ ןעוועג טּפַאשרעטעברַא עטריזינַאגרָא יד זיא (ַאכסַאּפ)
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 ַאכסַאּפ ןופ גָאט ןטצעל ןיא .סעקישטשמָארגָאּפ יד טימ ףמַאק ַא ןעמענוצפיוא

 -ץושטסבלעז יד ןריטסערַא ןוא ןעניפעג וצ טגיילרַאפ ךיז ײצילָאּפ יד טָאה

 ןעמ טָאה ,רעװעג ןענופעג טָאה'מ ןעמעוװו ייב ,ןשטנעמ עקינייא .סעּפורג

 -ונרַאפ ךיז טייצ שדוח ַא ךשמב טָאה עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד .טריטסערַא

 .סעּפורג-ץושטסבלעז יד ןטלַאהפיוא ןוא ןריזינַאגרָא טימ ןעמ

 -טסבלעז טיירגעגוצ טַאהעג 1904 טייצ-חסּפ ןבָאה ןעײטרַאּפ עלַא :וועיק

 -יַארקוא .ר.ס ,דנוב ,.פ.ַא.ד.ס.ר ןופ טעטימָאק רעמַאזניימעג ַא .סעּפורג-ץוש

 ןופ טייקיטעט יד ןקיניײארַאפ טפרַאדעג טָאה ןויצ-ילעוּפ ןוא יײטרַאּפ .צָאס רענ

 ,ןטערטוצסױרַא וויטקַא ןעמוקסיוא טעוו'ס ןעוו , לַאפ ןיא סעּפורג עלַא

 -יִגַא ײצילָאּפ יד טָאה 1904 טייצ-חסּפ :.בוג רעװעליהָאמ ,ןישטָאלָאט
 ןסיירפיוא ןליוו ןדיי זַא ,העידי ַא טײרּפשרַאפ טָאה יז .םָארגָאּפ ַא רַאפ טריט
 ןביג ןוא ןַאּפַאי וצ דרעפ ןוא טלעג ןקיש ייז זַא ,םיללּפתמ טימ עווקרעצ יד

 טריזינַאגרָא טָאה דנוב רעד .רענעלּפ-המחלמ עשיסור יד אנוש םעד סױרַא
 ןוא עשרָא ,וָאסירָאב ןופ םירבח ןעמוקעג ןענייז ףליה וצ .ץושטסבלעז ַא
 ,טסואוורעד םעד ןגעװ ךיז ןבָאה עירעמרַאדנַאשז ןוא יײצילָאּפ .ווָאלקש
 -ײרַא ייז ןוא ןָאזרעּפ 42 טריטסערַא ,לַאזקָאװ םעד טלגנירעגמורַא ןבָאה ייז
 יד .רעװעג ליפ ןעמונעגוצ ייז ייב ןעמ טָאה ייברעד .עמרוט ןיא טצעזעג
 רעכלעוו ,קינװַארּפסיא רעשרָא םוצ עיצַאגעלעד ַא טקישעג ןבָאה ינּפ עשידיי
 טָאה קינװַארּפסיא רעד .טנגוי יד קידלוש זיא ץלַא ןיא זַא ,טגָאזעג טָאה
 -ָאט ןיא ןעמוקעג רע זיא גָאט ןטייוצ םעד .רַאבַאכ ןקירעהעג ַא ןעמוקַאב
 ןטלַאהעג ייז רַאפ ןוא םירעיוּפ יד ןעמונעגפיונוצ טָאה רע ואוו ,ןישטָאל
 יז ןגָאלש רעבָא ,םיאנוש עקַאט ןענייז ןדיי :טגָאזעג טָאה רע .עדער ַא
 רעירפ ןגעלפ עכלעוו ,םירעוּפ יד .ןוט וצ סע טָאברַאפ רע ,טשינ ןעמ ףרַאד
 עדליו טימ ןרָאװעג טצעהעגפיוא ןענייז ןוא ןדיי יד טימ םולשב ןבעל
 ןפרַאד טשינ ןוא הרוחס ןעמענ ןענעק ןלעװ ייז זַא ,ןגָאזוצ ןוא תוישעמ
 ..םיאנוש ןגָאלש טשינ רָאט'מ סָאװרַאפ טרעדנואוועג ךיז ןבָאה ,ןלָאצַאב
 להוש ןיא ןעמוקעג ַאטסירּפ רעד ןוא קינװַאוּפסיא רעד ןענייז םעד ךָאנ
 עשידיי יד קידלוש זיא םעלַא ןיא זַא ,טנשרדעג טָאה קינװַארּפסיא רעד .ןײרַא
 -סיױרַא רימ טעװ ריא בוא, :טגָאזעג ייברעד טָאה רע .דנוב רעד ןוא טנגוי
 ךיז ןבָאה'ס ."םידדצ עדייב ןליטשנייא ךיא לעװ ,סעקישטשווָאטנוב יד ןבעג
 טָאה רעטעּפש .ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ ןבָאה סָאװ ,ןדיי עכלעזַא ןענופעג
 -סערַא עלַא .ןָאזרעּפ 10 םורַא טריטסערַא המישר רעטלעטשעגוצ ַא טול ןעמ
 ןגָאלשעג ךעלקערש ןעמ טָאה ,ענערָאפעגוצ יד ייס עקיטרָא יד ייס ,עטריט
 קכאלמ רעשיחצור רעד טימ .סעקילַאק רַאפ טכַאמעג ןעמ סָאה עקינייא
 עכלעוו ייב ,םירעיוּפ יד ןעוועג דבכמ ןעֶמ טָאה עטריטסערַא יד ןעװעטַאק ןופ
 ןעוועג זיא'ס .םָארגָאּפ ַא ןכַאמ וצ טייקכעלגעמ יד ןעמונעגוצ טָאה טכַאמ יד
 ןוא ןדנובעג םעד ךָאנ ןעמ טָאה עטריטסערַא עלַא .גנוקיטיגרַאפ ןימ ַא
 ןדעי ןיא םירעיוּפ ןבָאה געוו ןפיוא .עשרָא ןייק ּפַאטע ןטימ טריפעגקעוװוַא
 ,ןשטנעמ ענעדנובעג יד טעװעטַאקעג רעדיוו ףרָאד

 רענלעז עשיסור ןבָאה 1904 רעבמעטּפעס 4 םעד : .בוג רענילָאװ ,ענווָאר
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 טָאה רענלעז ַא סָאװ ,ןופרעד סע ךיז טָאה ןבױהעגנָא ,םָארגָאּפ ַא טכַאמעג

 -וצ טלָאװעג טָאה רע .רעליּפש-ןטרָאק רעלדניווש ייב לבור 0 טליּפשרַאפ

 ,רענלעז קילטנעצ עכעלטע ןעמונעגנָא ךיז ןבָאה םיא רַאפ ,טלעג סָאד קיר

 ַא ןכָארבעגסױא זיא'ס .רעמערק יד וצ ןעּפעשט ךיז ןביױהעגנָא ןבָאה עכלעוו

 קעװַא ןענייז רענלעז יד .רעגערט עשידיי ןוא רענלעז יד ןשיװצ געלשעג

 לָאצ ַא ןוא רענלעז 150 ךרעב .ןעגנוקרַאטשרַאפ טימ ןעמוקעגקירוצ ןוא

 ןופ .סענַאגַארטס ןוא ןעמָארק יד ןרימָארגָאּפ ןביוהעגנָא ןבָאה סעקַאיסָאב

 טריפרַאפ ןוא ןטנעגילעטניא ןוא רעטעברַא ןעמוקעג ןענייז טָאטש ןקע עלַא

 .טשימעגניירַא ךיז טָאה יײצילָאּפ יד .סעקישטשמָארגָאּפ יד טימ געלשעג ַא

 ,םעד ךָאנ ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענייז רעלַאפנָא יד זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד

 "עצ 90 ךרעב ןעוועג ןענייז'ס --- ןטסולרַאפ ערעווש ןטילעג ןבָאה ייז יו

 ךױא .רעװש 12 ייז ןשיװצ ,רענלעז עטעדנואוורַאפ ןוא ענעגָאלש

 זיא ןדיי יד ןופ .ןרָאװעג ןגָאלשעצ קרַאטש ןענייז סעקַאיסָאב לָאצ ַא

 ןטסידנוב יד .רעווש רענייא ייז ןופ ,עטעדנואוורַאפ לָאצ עניילק ַא ןעוועג

 טריזינַאגרָא ייז ןבָאה םעד ץוחַא .ףמַאק םעד ןיא וויטקַא רעייז ןעוועג ןענייז

 יד ןַא ,טכירעג ךיז טָאה'מ לייו ,טכַאניב ךַאװ ןטלַאה וצ ןעגנולײטּפָא

 רעייז ןופ םיריבג יד .הלּפמ רעייז רַאפ ןעמענ המקנ ןעמוק ןלעװ רענלעז

 ַא דצמ טָאטש יד ןטיהרַאפ לָאז יז ,ײצילָאּפ רעד טלעג ןבעגעג ןבָאה טייז

 רעד ןגעק ןטערטעגסױרַא זיא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ,לַאפרעביא םעיינ

 םעטסיס ַא ןרעוו ריא ייב ןעק'ס לייוו ,ײצילָאּפ יד ןפיוקרעביא ןופ קיטקַאט

 טלעג ןגירק ןדיי יד ןופ ןענעק וצ ידכ ,ןעמָארגָאּפ עניילק ןענעדרָאוצניײא

 טָאה ןטסינויצ עקינייא טימ ןעמַאזצ .ןעמָארגָאּפ עסיורג ןגעק ץוש רַאפ

 .טייקידנעווטיונ ןופ לַאפ ןפיוא טעטימָאק-ץושטסבלעז ַא ןפַאשעג דנוב רעד

 רעבָאטקָא ןיא ןבָאה ךעלטעטש עקימורַא ןוא װעליהָאמ ןיא :ועליהַאמ

 -ליוועג געט עכעלטע ךשמב ענסַאּפַאז יד ןופ עיצַאזיליבָאמ רעד תעב 4

 טָאה ווָאנָאידָאר רעטסײמצילָאּפ רעוװעליהָאמ רעד .סעקישטשמָארגָאּפ טעוועד

 םעד טיירגעגוצ טָאה ןיילַא רע ועבָא ,רַאבַאכ לבור 500 ןעמוקַאב ןדיי ןופ

 געט עכעלטע ךשמב .רעריפנָא יד ןעוועג ןענייז ןטנעגַא ענייז .םָארגָאּפ

 .ןדיי לָאצ ַא טעדנואוורַאפ ןוא סטוג-ןוא-בָאה טרעטשעצ ,טריבַאר ןעמ טָאה

 סעּפורג"סגנוקידייטרַאפ ךיוא יו ץושטסבלעז עשידנוב ַא ןעוועג זיא טָאטש ןיא

 יַאּפ ןוא טצענערגַאב ןעוועג זיא טײקוװיטקַא רעייז רעבָא ,ןסַאג עסיוועג ןופ

 טּפַאכעג טָאה ײצילָאּפ יד ביוא .רעטילימ ןוא יײצילָאּפ רעד ךרוד טריזילַאר

 יו תעב ,טריטסערַא ןוא ןגָאלשעג ייז יז טָאה ,טנַאה ןיא רעוװעג טימ ןדיי

 ,הכאלמ עקיטולב רעייז ןוט וצ רעביור ןוא םיחצור יד טרעטשעג טשינ טָאה

 -ַאטַא ןענייז יז תעב סעקישטשמָארגָאּפ יד טצישעג ייז ןבָאה ןלַאפ ייר ַא ןיא

 -עגמורַא זיא רעטסײמצילָאּפ רעד .ץושטסבלעז רעד דצמ ןרָאװעג טריק

 "נוב יד .ץושטסבלעז עשידנוב יד ןּפַאכ וצ ךעלנעזרעּפ ידכ ,טָאטש ןיא ןרָאפ

 סייה ןוא טלַאק טימ טנּפָאװַאב ןעװעג זיא ןַאמ 100 ןופ גנולײטּפָא עשיד

 ײטּפָא עשידנוב עטנמָאװַאב ףליה וצ ןעמוקעג ןענייז םעד ץוחַא .רעוועג

 40 ךיוא ייז ןשיוצ ,סיּפָאק ןוא עשרָא ,לעמָאה ,ווָאלקש ,קסנימ ןופ ןעגנול
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 ןבָאה ךעלטעטש עקידתונכש ןוא וועליהָאמ ןיא ןעמָארגָאּפ יד ,ןטסירק-םירבח
 יד ךיז ןבָאה ןביוהעגנָא .סענַאגילוכ עקיטרָא ןוא ענסַאּפַאז טריפעגכרוד
 ןדיי יד ןעוו .געט עכעלטע טרעיודעג ןוא 1904 רעבָאטקָא 22 םעד ןלַאפנָא
 טָאּפש טימ רע טָאה ,ץוש רעטסײמצילָאּפ רעוועליהָאמ ןופ טגנַאלרַאפ ןבָאה

 טנרָאװעג ייברעד ןוא -- "רעטילימ ןגייא ךָאד טָאה ריא; :טרעפטנעעג
 -ערטסױרַא עטנּפָאװַאב ַא ןכַאמ ןלעװ ןדיי ביוא ,דָאב-טולב רעסיורג ַא טימ

 -ווב רעד ןבעג וצ טגָאזעגּפָא ביױהנָא ןיא ןבָאה םיריבג עשידיי יד .,גנוט
 רעד זַא ,רעבָא קידנעעז .רעוװעג ןפיוק ףיוא טלעג ץושטסבלעז רעשיד
 גרעבנעגנילק רָאטַאנרעבוג םייב תולדתשה יד ןוא רעטסײמצילָאּפ םעד רַאבַאכ

 רעד ןבעגעג ןוא ץרַאה ןופ טנַאה יד ןעמונעגּפָארַא ייז ןבָאה ,טשינ ןפלעה
 .תוריד ערעייז תושר ריא ןיא טלעטשעג ןוא טלעג ץושטסבלעז רעשידנוב
 םעד .רעטימעג יד טקיאורַאב טָאה ץושטסבלעז רעד ןופ ץנעטסיזקע יד
 רעד ןופ סױרַא ןטסירק 25 ןופ עּפורג ַא ןיא גָאטײב 12 גָאטנוז ןטסטנָאנ
 ןעוועג זיא'ס רעכלעוו ףיוא ,ןָאפ ַא ןגָארטעג ןוא סַאג רעווָאלקש ףיוא עווקרעצ
 טצעהעג טָאה סָאװ ,ייצילַאּפ רעד ןגעק ןריטסעטָארּפ רימ :טפירשפיוא ןַא
 !המחלמ רעד טימ רעדינ ,גנוערעהטסבלעז רעד טימ רעדינ !סָארגָאּפ םוצ
 !םולש רעד ןבעל לָאז

 -וצ טרעוו'ס זַא ,ןעגנַאלק ןעוועג ןענייז 1904 טייצ-חסּפ :וועשטידרעב
 עטנּפָאװַאב 200 ןופ ץושטסבלעז ַא ןפַאשעג טָאה דנוב רעד .םָארגָאּפ ַא טיירגעג
 ןעמ טָאה חסּפ .ץושטסבלעז ַא טיירגעגוצ ןבָאה ןטסינויצ יד ךיוא .ןשטנעמ
 ץושטסבלעז רעד ןופ גנוקריו רעד רעטנוא .טכַאנ ןוא גָאט טרירושזיד
 .קעװַא זיא דחֹּפ רעד : ןדיי יד ןופ גנומיטש יד ןטיבעג ךיז קידנעטשלופ טָאה
 ,דנַאטשרעדיװ םוצ טיירגעג ךיז ןבָאה עלַא

 "וצ ןעגנוטכיר עלַא ןבָאה 1904 ףוס עיצַאזיליבָאמ רעד תעב : רימָאטישז
 דנוב רעד .םָארגָאּפ ַא ףיוא טכירעג ךיז טָאה'מ לייוו ,ןצושטסבלעז טיירגעג
 טלדנַאהרעטנוא ךיוא טָאה'מ .,תופתושב טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה .פ.ַא.ד.ם.ר ןוא
 יד לייוו ,ןעמוקעג טשינ ןעמ זיא גנוקידנעטשרַאפ ןייק וצ רעבָא ,.ר.ס יד טימ
 דנוב רעד .סעבמָאב ןצונַאב ךיוא לָאז'מ זַא ,טגנַאלרַאפ ןבָאה עטצעל
 -ויצ יד טימ טלדנַאהרעטנוא טָאה'מ .םעד ןגעק ןעוועג ןענייז .פ.ַא.ד.ס.ר ןוא
 רַאפ טגנַאלרַאפ ןבָאה עטצעל יד לייוו ,טַאטלוזער ַא ןָא ָאד ךיוא רעבָא ,ןטסינ
 בור רעד ןעוועג זיא סָאװ ,טפַאשרעטעברַא יד ןוא גנוויפנָא-טּפיוה יד ךיו
 םיכסמ טנעקעג טשינ םעד ףיוא טָאה ,תוחוכ-ץושטסבלעז יד ןופ ןינבו ןינמ
 ןעוועג ןצושטסבלעז יד ןענייז עיצַאזיליבָאמ רעד ןופ טייצ עצנַאג יד ,ןייז
 טָאה דנוב רעד .ןעגנולײטּפָא עריא טַאהעג טָאה עיצַאזינַאגרָא עדעי .טיירג
 גנולײטּפָא 1 ,ןַאמ 2520 וצ רעטעברַא ןופ ןעגנולײטּפָא 6 טיירג ןטלַאהעג

 -טּפיױה רעד .ןטסיזַאנמיג ןופ -- 2 ,ןטנעדוטס ןופ -- 1 ,סענרעטסקע ןופ
 זיא ץושטסבלעז רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעמַאזניימעג רעד ןופ רעריפנָא
 ןקידתופתושב ַא טײרּפשרַאפ ןעמ טָאה ענסַאּפַאז יד ןשיװצ .טסידנוב ַא ןעוועג
 ..ּפ.ַא.ד.ם.ר ןוא דנוב ןופ ףורפיוא

 רעד טָאה 1904 ףוס עיצַאזיליבָאמ רעד ברע :.בוג רעוװעליהָאמ ,עשרָא
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 טלמַאזעגפיונוצ ןבָאה ןדיי .ץושטסבלעז ַא ןטיירגוצ ןעמונעג שיגרענע דנוב
 -ָאטש יד ןופ ןובשח ןפיוא .יײצילָאּפ רעד רַאפ רַאבַאכ ףיוא לבור טנזיוט 2
 ןלָאז ייז ידכ ,ןקַאזָאק ןוא רענלעז טגנערבעג ןעמ טָאה רעניואוונייא עשיט

 ןוא ןעמָארק:לָאּפָאנָאמ יד ןלַאפַאב ןענייז סָאװ ,ענסַאּפָאז יד םיוצ ןיא ןטלַאה

 .ןַאמ 100 ןופ ןענַאטשַאב זיא ץושטסבלעז עשידנוב יד .קנַאב-הכולמ יד

 ןבָאה 1904 ףוס עיצַאזיליבָאמ רעד תעב :.בוג רענווָאק ,שזעוועינַאּפ
 -ביס ןייק וצ ןעמוק טשינ לָאז'ס ןטיהעג ץושטסבלעז רעשידנוב ןופ ןלורטַאּפ

 טרילורטַאּפ ךיוא ןבָאה ןטסידנוב יד טימ ןעמַאזוצ ,ןסױטשנעמַאזוצ ןוא םיכוס
 עכייר יד .ייטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשיווטיל רעד ןופ רעדילגטימ
 .טכַאמ רעד ןופ רעייטשרָאפ יד רַאבַאכ ןבעגעג ןבָאה ןדיי

 טריפעג זיא ,וויזירּפ ןתעב ,1904 טסברעה :.בוג רענדָארג ,םינָאלס
 ןבָאה קרַאמ ןפיוא ןעוו .עיצַאטיגַא-םָארגָאּפ ַא ןטורקער יד ןשיווצ ןרָאװעג
 ךיז ןלָאז ייז זַא ,ייברעד ןטלַאהעג טָאה'ס ןוא ןטורקער 200 טלמַאזרַאפ ךיז

 -גוב רעד ןופ גנולײטּפָא ןַא טָאה ,ןעמָארק יד ףיוא ןוא ןדיי יד ףיוא ןפרַאוו
 ,(+ ןפָאלעצ ךיז ןענייז ןטורקער יד .ןסיש ןביוהעגנָא ץושטסבלעז רעשיד

* 
 יא +

 -טעטש ןוא טעטש ערעדנַא לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןעזעגסיוא סע טָאה ךעלנע
 -לעפַאב עשידיי יד ןציש וצ טיירג ןעוועג ןענייז רעטעברַא עשידיי יד .,ךעל
 -ייא ןיא .ןבעל ןוא טולב רעייז טימ רעביור ןוא םיחצור יד ןגעק גנורעק

 -עג ךיוא ךיז גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ץוש םוצ ןבָאה טעטש עקינ
 .רעטעברַא עכעלטסירק עקיניזטסיאווַאב-שיטסילַאיצָאס ,עטריזינַאגרָא טלעטש

 ןוא טעטש יד ןיא לייו ,רעטרע לָאצ רעטצענערגַאב ַא ןיא ןעשעג זיא סָאד
 ןרָאי יד ןיא ןענייז טרָאד ןוא ןליוּפ ןיא ץוחַא) בשומה:-םוחת ןופ ךעלטעטש
 זיא -- (ןעוועג טשינ ןעמָארגָאּפ ןייק ןעמַאנסיוא עקיצנייא טימ 19043
 ןיא .עניילק ַא ןעוועג סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס עשידיי-טשינ לָאצ יד

 -עג רעטעברַא עכעלטסירק יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ןענייז רעטרע עכעלטע
 עכעלטסירק ןענייז ןלַאפ עלַא יד ןיא ןוא דנוב ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא ןוא ןפַאש

 ,דנוב ןופ ףור ןפיוא ןטערטוצסורַא טיירג ןעוועג רעטעברַא

 גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק רעד ןופ גנומיטש רעקידנשרעה רעד ייב
 -סױרַא ןינע רעטכייל ןייק ןעוועג טשינ רעטעברַא עשידיי-טשינ יד רַאפ זיא
 ַא זױלב ."רעדירב ענעגייא, יד ןגעק ןדיי ןופ ץוש ןיא וויטקַא ןטערטוצ
 ןייז רבוג טנעקעג טָאה ןטסילַאיצָאס עקיניזטסואוַאב ןופ לייט רעניילק

 ,?ןטסירק-רעדירב; ןגעק ןדיי טימ ןייג וצ ךיז ייב ןלעוּפ ןוא תוקפס יד

 רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ םעד ןגעוו זיא עיסוקסיד עשיטסירעטקַארַאכ ַא

 ןעוו ,1904 חסּפ ברע .ןרענָאיצולָאװער-לַאיצָאס יד ןופ עיצַאזינַאגרא רעסעדָא

 ןגעק ןצושטסבלעז ערעייז טיירגעגוצ ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד
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 יד :עגַארפ ַאזַא טלעטשעג .ר.ס יד ייב ךיז טָאה ,םָארגָאּפ ןטעטרַאװרעד
 -ָאה עמירָא ןופ ןײטשַאב ךָאד טעו סעקישטשמָארגָאּפ יד ןופ עסַאמ-טּפיױה
 ,טײקמירָא ןופ ןגָאלשרעד זיא עסַאמ רעד ןופ טייהרעמ יד .סעקינשַאּפער
 עסַאמ רענעגָאלשרעד רערעטצניפ רעד ןגעק .שינרעטצניפ ןוא רעגנוה
 ןופ ןוא ץושטסבלעז עשידיי עטנפָאװַאב יד ןטערטסױרַא טייז ןייא ןופ טעוו
 ןרעסע יד ןוא .רעטילימ ןוא ײצילָאּפ ,ךעלגעמ ץנַאג ,טייז רעטייווצ רעד
 -רַאפ ערעזנוא ןגָאלש ןייג ,ןטסילַאיצָאס ,רימ ןלָאז יצ; :טגערפעג ןבָאה
 ןיא ןוא ײצילָאּפ רעד טימ טנַאה ייב טנַאה רעדירב ךָאד רעבָא עטדנעלב
 ךיז טנפָאװַאב סָאװ ,עיזַאושזרוב רעשידיי רעד טימ םענייאניא לַאפ ןטסעב
 טָאה ,עגַאל רעד ןופ געווסיוא רעשיטערָאעט ַא ? ןגעמרַאפ ריא ןקידיײטרַאפ וצ
 -עד-לַאיצָאס רעסעדָא רעד ןוא רעטסָארּפ ַא רעייז זיא ,טכַאדעג עקינייא ךיז
 ,עיצַאמַאלקָארּפ ןייז ןיא טרילומרָאפ םיא טָאה טעטימָאק רעשיטַארקָאמ
 -קריצ:ייצילָאּפ יד ףיוא ןלַאפוצנָא סעקישטשמָארגָאּפ יד ןסיוטש וצ קידנפור
 ךיוא ךעלגעמ רַאפ ןטלַאהעג טשינ ןבָאה ןרענָאיצולָאװער-לַאיצָאס רימ .,ןעל

 -נוא וצ ןרעהעג סָאװ ,רעטעברַא יד ןשיוװצ, ..."גנוזייל ַאזַא ןעמענוצנָא
 יגַא לייט, .."ןַאלּפ רעדנַא ןַא לסיב ַא ןענַאטשטנַא זיא ,עיצַאזינַאגרָא רעז

 טכייל זיא עסַאמ עזָאלסטעברַא עטרעטיברַאפ יד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ןרָאטַאט
 עכייר יד וצ ןעוועריק ייז ןוא 'עכייר יד גָאלש' ףור ןטימ ןסיירוצטימ
 ףיוא ןפערטנָא ךיז ןומח רעטמערוטשעגפיוא רעד טעװ טרָאד .,ןלַאטרַאוװק
 ךיז ךעלרעּפנײשַאב ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ץוש רעשיאייצילָאּפ רעקרַאטש ַא
 ,ןטסילַאטיּפַאק יד ןוא גנוריגער רעד ןופ טעטירַאדילָאס רעד ןיא ןגייצרעביא

 ןבעגוצוצ טגיינעג ןעוועג ןרָאטַאטיגַא עקיזָאד יד ןענייז עיצקעל עשוריפב ַאזַא
 יד .ןסַאמ יד ןעיצרעד שיטילָאּפ ןופ ןיז ןיא גנוטיידַאב עסיורג רעייז ַא
 ןגעק ןטערטעגסױרַא ןדישטנַא רעבָא ןענייז ןרָאטַאטיגַא יד ןופ טייהרעמ
 -גירּפ ןוא עשיטקַארּפ בילוצ -- "סעיצקעל עשיטקַארּפ ןופ ןדָאטעמ עכלעזַא
 -ַאב; :ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא עיסוקסיד רעגנַאל ַא ךָאנ .םימעט עלעיּפיצ
 -מָארגָאּפ יד דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש ןיא ןעמענליײטנָא טימ ךיז ןצענערג

 רעד יבגל ןטַאט-טלַאװג ןבייהוצנָא ןביולרעד ךיז ןלעוו ייז ביוא ,סעקישטש

 -יא טימ עסַאמ רעד ףיוא ןקריוו טייקכעלגעמ רעד טיול .,טיײקמירָא רעשידיי
 -רעדיוו ןטנפָאװַאב ַא ןדנעװנָא ןלַאפ עמערטסקע ןיא זיולב ןוא ןגייצרעב
 ןבָאה סעדָא ןיא .ר.ס יד ןופ עיצַאזינַאגרָא-דנַאטשרעדיװ רעד ןיא) ,*דנַאטש
 .(*רעטעברַא עשיסור טייהרעמ יד ,ןַאמ 150 זיב טרעהעג

 ךיז דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה ףורפיוא ןלעיצעּפס ַא ןיא
 ץרעמ) ןעמָארגָאּפ יד טימ תוכייש ןיא רעטעברַא עשיסור יד וצ טדנעוװעג
 טריזיליבָאמ גנוריגער עשיסור יד ױזַא יװ ןזיוועגנָא טרעוו םיא ןיא .(4
 טרָא ןַא ךיוא ןעמענרַאפ ןעלטימ עריא ןשיווצ ןוא יַאמ ןט1 םוצ תוחוכ עריא
 .םילובליב עקיטכערטרעדינ יד סיוא טנכער ףורפיוא רעד .ןעמָארגָאּפ --

 ּפִא ןעיצ ןעמָארגָאּפ יד, : רעטייוו טגָאז ןוא ןדיי ןגעק טײרּפשרַאפ ןרעוו סָאװ
 ףמַאק ןופ טַאירַאטעלָארּפ ןשיסור ןופ עסַאמ עיור עקיניזטסואווַאב קינייװ יד
 רעשירַאצ ןוא ןטסילַאטיּפַאק יד --- ןרָאטַאטַאולּפסקע עכעלקריוו עריא טימ
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 רעד תמחמ גנומיטש-טסעטָארּפ ןוא עיגרענע עטלמַאזעגנָא יד .,גנוריגער

 ןעמָארגָאּפ יד ךרוד ןרעװ טייקיזָאלטכער ןוא גנוקירדרעטנוא רעשימָאנָאקע

 רָאנ ,גנונעדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ תודוסי יד ןגעק טדנעוװעג טשינ

 ,רעירַאטעלָארּפ עשידיי עקידלושמוא יד ןגעק ,ןטפול רעד ןיא ואוו-ץעגרע
 ..טקירדרעטנוא םירבח עשיסור ערעייז ןופ רעקינייו טשינ ןענייז סָאװ
 ריא טריפ גנוגעװַאב:רעטעברַא עשידיי יד יױזַא יו טלייצרעד טרעוו'ס

 רעד; ..וו.זַאאא ןצושטסבלעז טריזינַאגרָא ,ןעמָארגָאּפ יד ןגעק גנורעלקפיוא

 ןייק ןעװעג טשינ ןיוש זיא -- ףורפיוא רעד טגָאז -- םָארגָאּפ רעלמָאה

 יד ןופ תוחוכ עטקינייארַאפ יד ןגעק ואוו ,טכַאלש עתמא ןַא רָאנ ,הטיחש
 ,קיטיונ זיא'ס .יײצילָאּפ ןוא רעטילימ ןטערטעגסױרַא ןענייז רעטעברַא עשידיי

 יד ןייטשרַאפ רָאלק ןלָאז רעטעברַא עשיסור ןטכיש עטיירב יד ךיוא זַא

 עשיסור יד ךיוא זַא ,קיטיונ זיא'ס .ןעמָארגָאּפ יד ןופ גנוטיידַאב ןוא תוביס
 גנוקריוו עקיטפיג יד ןריזילַארַאּפ תוחוכ עלַא טימ ןלָאז ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 ןעמ ןעק ןעמָארגָאּפ יד ןגעק עיצַאטיגַא זיולב טימ; ..."ןעמָארגָאּפ יד ןופ

 םייב דלַאב לָאז עסַאמ ערעטצניפ יד זַא ,קיטיונ זיא'ס, ..."ןעמוקּפָא טשינ

 ,קיטיונ זיא'ס .ןדיי טימ זיולב טשינ ךיז טגָאלש יז זַא ,ןליפ ןוא ןעז בױהנָא

 ,רַאפעג ַא ןליפרעד לָאז יז זַא ,טפַארק ַא ךיז רַאפ ןעזרעד דלַאב לָאז יז זַא

 סָאװ ,רעקרַאטש רַאפעג יד ןוא רעסערג ןייז טעװ טפַארק עקיזָאד יד ןוא

 עשידיי יד וצ ןייטשוצ ןלעוװ םירבח עשיסור ןופ סעּפורג עקידנטיײדַאב רעמ

 יד זַא ,קיטינ רעמ ךָאנ זיא'ס .ץושטסבלעז ןופ ןדַאירטָא עשירַאטעלָארּפ

 ענעגייא ןגעק ךיוא רָאנ ,ןדיי ןגעק זיולב טשינ טייג יז זַא ,ןעזרעד לָאז עסַאמ

 ."ןרעטכינסיוא ןטסעב םוצ יז ןעק סָאד ,ןטסירק-רעדירב

 -מעווָאנ ,עיצַאזיליבָאמ יד ןוא ןעמָארגָאּפ עשידיי) ףורפיוא ןטייווצ ַא ןיא

 ןעמָארגָאּפ יד ןטכױלַאב דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה (1904 רעב

 ױזַא יו ןזיוועגנָא טרעװ סע .1904 טסברַאה ןיא ןסעצסקע עשידיי-יטנַא ןוא

 וצ/ ןוא עדנַאגַאּפָארּפ רעייז רַאפ ןעמָארגָאּפ יד ןצונסיוא ןליוו ןטסינויצ יד

 יָאֹּפ יד ."ןסַאמ עשידיי יד ןיא ןליפעג עשיטסילַאנָאיצַאנ יד ןעלקיװטנַא

 טגערעגפיוא ןענייז סָאװ ,ענסַאּפַאז עטריזיליבָאמ יד טכַאמעג ןבָאה ןעמָארג

 .ןעמרָאפ ענעדישרַאפ ןיא טייקנדירפוצמוא רעייז קורדסיוא םוצ ןעגנערב ןוא

 ןענַאטשַאב ןטנוב יד ןענייז טעטש עשיסור יד ןיא ןעוו ,טייצ רעד ןיא רָאנ;

 עקינייא טריבַארעצ ,סעקלָאּפָאנָאמ יד ןגָארטעצ טָאה'מ סָאװ ,םעד ןיא

 ַא -- םינּפ רעדנַא ןַא רָאג ןעמונעגנָא זנוא ייב ייז ןבָאה ,.לג,ד.א ןּפעלקס

 -קעװַא גנושרעהטסבלעז יד טָאה ןיילַא ןדיי יד, ..."ןעמָארגָאּפ עשידיי ןופ םינּפ

 יד טינ וליפא ןבָאה ייז :עגַאל רעכעלמַאנסיױא רערעדנוזַאב ַא ןיא טלעטשעג

 עצנַאג סָאד .רעניואוונייא עקירעביא יד ָאי ןבָאה'ס עכלעוו ,טכער עניילק
 .ערעדנַא עלַא יװ ,ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא טלדנַאהַאב ןרעוו ןדיי יד זַא ,טעז קלָאפ

 טעברַא קלָאפ םייב ,ןטָאברַאפ דיי םעד זיא ,טביולרעד זיא ןעמעלַא סָאװ

 ןָאטנָא ןקידיײלַאב םיא געמ ןעמ זַא ,די םעד ןגעװ ףירגַאב ַא סיוא ךיז
 תונורכז ןבעל קלָאפ ןיא .ןבָאה טינ קסּפ ןייק ןעמ טעװ רַאפרעד ןוא סטכעלש
 רעד ןופ .ןעמָארגָאּפ עשידיי טכַאמעג טָאה ןיילַא גנוריגער יד יװ ,םעד ןגעוו
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 -רעדיוו ןייק ,טייצ רעטצעל רעד זיב ,ןײלַא ןדיי יד ןבָאה טייז רערעדנַא
 ךָאנ ייז ןבָאה םעד טימ ןוא ןזיײװאוצסױרַא טגַאװעג טשינ לָאמנייק דנַאטש
 ןענייז ,ןדיי יד ,ייז זַא ,ןפירגַאב יד ןומה ןכעלטסירק ןיא טקרַאטשרַאפ רעמ
 עטריפרַאפ ַא ךיז ןגעק קידנבָאה; ,."קלָאפ-רקפה ןימ ַא ןענייז ,זָאלפליה

 ןוא ללכב עגַאל ריא ןגעק טסעטָארּפ ַא ןקירדוצסיוא טכוז עכלעוו ,עסַאמ

 ןדנעוװאוצנָא ץלַא ןופ רעירפ ןעז רימ ןפרַאד ,טרפב המחלמ רעד ןגעק

 ןזייונָא ,ןייזטסואווַאב ריא ףיוא ןקריוו ,ןגיוא יד ןענעפע וצ ןעלטימ עלַא
 רעזנוא ןעוו ,ןַאד רָאנ ןוא;ע .."טסעטָארּפ ריא רַאפ םרָאפ עקיטכיר ַא ריא
 ןענייז ,ןטַאטלוזער ןייק טשינ טגנערב טרָאװ שיטסילַאיצָאס-רענָאיצולָאװער
 רעזנוא ןקידיײטרַאפ וצ ידכ ,טכַאמ עשיזיפ רעזנוא ןדנעוואוצנָא ביוחמ רימ
 ."עדריוו-ןשטנעמ ןוא ערע

 קיטסירעטקַארַאכ ַאזַא 1904 טסברעה טיג גנוטייצ עלַארטנעצ עשידנוב ַא
 ,אירדנַאסקעלַא ,ץיוָאנסָאס ,אלעימס ןופ ןסַאג יד ןיא; :עגַאל רעשידיי רעד ןופ
 ךיז ןבָאה .ווזַאא ווַאלסוהָאב ,קסנעלָאמס ,וועליהָאמ ,וַאלסָאנירעטַאקעי

 -פיוא רעדיװ ןבָאה סע ,ןעיירעצעה עדליו יד טנערבעגרעדנַאנַאפ רעדיוו
 יד ,ןעמָארגָאּפ יד, ..."לעמָאה ןוא וועינישיק ןופ געט עכעלקערש יד טבעלעג

 ןגָאלשעגסױרַא רעמ ןבעל עשידיי סָאד ןבָאה סיזירק רעד ןוא עיצַאזיליבָאמ
 ..?דנַאלסור ןיא רעקלעפ ערעדנַא עלַא ןופ ןבעל סָאד יװ ,עיעלָאק ןופ

 -נוא ןטלַאה ןעגנוטייצ עשידיי-שיסור ןוא עשידיי יד ,עסערּפ רעזנוא,
 ןדעי רַאפ שודק ןעגנירּפש ,עיזַאושזרוב רעשידיי רעד ןופ רָאכ םעד רעט
 רַאפ םימחר ןטעב ןוא יקסרימ-קלָאּפָאטַאיװס (רעטסינימ-ןרעניא) ןופ טרָאװ
 ןגעוו ןָאט וצ סּפיּפ ַא ןעוו-טינ-ןעוו ךיז ייז ןביולרעד טײהרעטלעטשרַאּפ .ןדיי
 רָאנ ,קינװַאנישט ןשיטימעסיטנַא זיא סע ןכלעוו ןריקיטירק ,טייקיטכערעג
 ױזַא גנוצ ריא ,קידרעטיצ ױזַא ,ךַאװש ױזַא זיא עסערּפ רעד ןופ עמיטש יד
 ןוא טשינ גנוקריוו םוש ןייק טָאה ,םשור םוש ןייק טכַאמ יז זַא ,קידלמַאטש
 ,(*"וצ טשינ ריא וצ ךיז טרעה רענייק

 ןריובעג סעיינ סעּפע ךָאד זיא ןעמָארגָאּפ יד ןופ טולב ןוא קערש ןיא
 זיא ,ןקיטשרעד ןוא ןקירדרעד טוװאורּפעג טָאה'מ סָאװ ,יד ןשיװצ .,ןרָאװעג
 -טסבלעז ןופ טסייג רעד ,דנַאטשרעדיװ רעד ,טכיוועגנגעק רעד ןעמוקעגפיוא
 רעד ןופ ןזיירק ערעטיירב ףיוא טקריװעג ןוא טלַארטשעגסױרַא טָאה ץוש
 ןגעו טליצרעד רעריפ עשידנוב יד ןופ רענייא .גנורעקלעפַאב רעשידיי
 -טסבלעז רעשידנוב רעד ןופ דנַאטשרעדיױװ רעשידלעה רעטמירַאב רעד; : םעד
 -טיירב יד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ךיז וצ ןגיוצעגוצ טָאה לעמָאה ןיא ץוש
 קערש-טױט ַא ןפרָאװעגּפױרַא טָאה ,טּפַאשלעזעג רעד ןופ ןטכיש עטס
 עכיוה יד ףיוא קורדנייא ןרעיוהעגמוא ןַא טכַאמעג ןוא סענַאגילוכ יד ףיוא
 ,לייט רעמירָא ריא רקיע רעד ,גנורעקלעפַאב עשידיי יד .ןרעפס-סגנוריגער
 ןקיצנייא רעייז דנוב ןיא ןעז וצ ןביוהעגנָא ןבָאה עטכשוחרַאפ ןוא עטנלע יד
 רעקידרעטייו רעייז ןיא ןענייז סעיצַאזינַאגרָא-ץושטסבלעז יד ,רעצישַאב
 ןגעק ףמַאק ןטנכָאװַאב ןופ לוש עטנכייצעגסיוא ןַא ןרָאװעג גנולקיװטנַא

81 



 זיא דנוב ןופ טעטימָאק ןשידנעלסיוא ןפיוא .גנוריגער רעשירַאצ רעד
 .רעוועג טימ ץושטסבלעז יד ןגרָאזַאב וצ בוח רעיינ ַא ןרָאװעג טגײלעגפורַא

 .ןרָאװעג ןָאטעג זיא ,טכיזניה רעד-טָא ןיא ןעוועג ךעלגעמ זיא סָאװ ץלַא

 ןשידנעלסיוא ןופ גָארטפיױא ןיא זיא (קינטומ םַארבַא) שטיווָאקינטימ בעלג
 -- ןרעװלָאװער ןפיוקוצנייא ,עיגלעב ,שזעיל ןייק ןרָאפעג לעיצעּפס טעטימָאק
 ןיא ןרָאװעג טקישעגרעביא זיא סגנינואַארב טרָאּפסנַארט רעסיורג ַא ןוא
 ,(י* "דנַאלסור
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 סיזירק ןוא המחלמ 5

 ןפַאשעג טָאה ,1904 ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ןַאּפַאי טימ המחלמ יד
 טימַאב ךיז גנוריגער יד טָאה ביױהנָא ןיא .,דנַאלסור ןיא עיצַאוטיס עיינ ַא
 רענעזָאלבעגפיוא-ךעלטסניק רעד רעבָא ,גנומיטש עשיטָאירטַאּפ ַא ןפַאש וצ
 "ור רעד ןופ תולּפמ עקידרדסכ יד .,ןטלַאהעגנָא טשינ גנַאל טָאה םזיטָאירטַאּפ
 טייקיאעפמוא יד ןזיועג ךעלרעּפנײישַאב ןבָאה טָאלּפ ןוא ײמרַא רעשיס
 רעד ןרָאװעג טלייאעגוצ זיא םעד טימ .םישזער ןשירַאצ ןופ טייקטליופעצ ןוא
 ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןטכיש עטיירב יד ןופ סעצָארּפ-גנוריזינָאיצולָאװער

 ךיז ןבָאה רעיטשרָאפ עלעיציפָא ערעדנַא ןוא שדוק-ילכ עשידיי יד
 סָאד .סעיצַאטסעפינַאמ עשיטָאירטַאּפ יד ןכַאמטימ ןלָאז ןדיי יד זַא ,טימַאב
 עדליוו יד ןעיײנַאב וצ עסערּפ רעשיטימעסיטנַא רעד טרעטשעג טשינ טָאה
 רעד ןיא קידלוש ןענייז ןדיי :ןעננוקידלושַאב עשירפ טימ ןדיי ןגעק עצעה
 ,וועינישיק רַאפ המקנ ןעמענ ןדיי יד ןליוו ןַאּפַאי ןופ ףליה רעד טימ ,המחלמ

 ןקיש ןדיי יד ,ןַאּפַאא רַאפ ןפיש-סגירק ןפיוק ףיוא טלעג ןביילק ןדיי יד

 ,.תוישעמ עטכַארטעגסױא עכעלנע ןוא ײמרַא רעשינַאּפַאי רעד רַאפ דרעפ
 טסנעּפשעג רעד טָאה עצעה רעשיטימעסיטנַא רעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא
 ןיא ןדיי יד ןופ ּפעק יד רעביא ןוטעג רעטַאלפ ַא רעדיוו ןעמָארגָאּפ ןופ
 ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ רעד טָאה םעד טימ תוכייש ןיא .ךעלטעטש ןוא טעטש יד
 -טסבלעז זומ טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעקיניזטסואווַאב רעד, : ןבירשעג דנוב
 -יגער יד עכלעוו ,ןעמָארגַאּפ יד וצ טיירגעגוצ ןייז רעמ ךָאנ ךעלדנעטשרַאפ
 רימ סָאװ ,ערעל יד ןסעגרַאפ טשינ ןרָאט רימ .ןפורסורַא רעדיוו ליוו גנור
 -נןעטש ןזומ רימ .תוגירה רעלמָאה ןוא רעוועינישיק יד ןופ ןעמוקַאב ןבָאה
 יד ןענעגעגַאב וצ טריזינַאגרָא ,טנעה יד ןיא רעוװעג טימ טיירגעג ןייז קיד
 ,קעװַא ןיוש ןענייז ןרָאי עטלַא יד זַא ,ייז ןזייוו ןוא סעקישטשמָארגָאּפ סעדנַאב
 זנוא ןטערט ,ערע רעזנוא ןרירנָא טפָארטשַאבמוא טשינ ןעמ ןעק טציא זַא
 ,(=:?םיפ יד טימ

 זױלב טשינ .ןקעווצ-המחלמ ףיוא טלעג ןבעג ןביוהעגנָא ןבָאה ןדיי יד
 ןלעיצעּפס ןופ הסנכה) עקבָארָאק רעד ןופ טלעג שילהק ךיוא רָאנ ,סנגייא
 רעייטשרָאפ עשידיי עלעיציפָא יד ןבָאה םעד ץוחַא .(שיילפ רשכ רַאפ לָאצּפָא

 ,תוליפת ןוא סעדער טימ סעיצַאטסעפינַאמ עשיטָאירטַאּפ טריפעגכרוד
 -נָאמעד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ענייז ףיוא ,עסערּפ ןוא ןפורפיוא ענייז ןיא

 -סעפינַאמ עשיטָאירטַאּפ יד ןופ טצענערגעגּפָא ךיז דנוב רעד טָאה סעיצַארטס
 ,המחלמ רעד ןגעק טסעטָארּפ ןפרַאש ַא קורדסיוא םוצ טגנערבעג ןוא סעיצַאט
 -נעצ רעד טגָאז (1904 רַאורבעפ) המחלמ רעד ןגעק ףורפיוא ןטשרע ןייז ןיא
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 רעזנוא תבוטל טשינ ךיז טריפ המחלמ יד, :דנוב ןופ טעטימָאק-לַארט
 יּפַאק עשיסור לפייה ןיילק ַא ןצונ ןעגנערב טעװ המחלמ יד ,דנַאלרעטָאפ
 "-טסבלעז עשיסור יד ןעוועטַאר וצ ליצ םעד רקיעב רעבָא טָאה יז ,ןטסילַאט
 רעטצעל רעד ןייז טעװו המחלמ יד זַא ,רעכיז ןענייז רימ רָאנ ,גנושרעה
 -רעהטסבלעז יד סָאװ ,ןדייל ןופ רעכעב םעד ןלופרעביא טעוװ רעכלעוו ,ןּפָארט

 ,רעירַָאטעלָארּפ ,זנוא ןוא ללכב קלָאפ ןשידנעלסור ןצנַאג םעד טפַאשרַאפ גנוש

 רענַאּפַאי יד טימ .,קלָאפ ןשינַאּפַאי ןגעק טשינ ךַאז ןייק ןבָאה רימ, ,,."טרפב |
 רעשירַאטעלָארּפ ןופ ןליפעג עכעלרעדירב יד זנוא ןדניברַאפ רעירַאטעלָארּפ
 ."טייקינייא

 דנוב רעד זיא ,המחלמ רעד וצ גנולעטש עוויטַאגענ ַא קידנעמענרַאפ
 ןוטעג ןוא טדערעג ןבָאה סע סָאװ ,םעד וצ קיטליגכיילג ןבילבעג טשינ
 זיא (דנוב רעד) ןַאגרָא ןשידנוב ןלַארטנעצ םעיינ םעד ןיא .ינּפ עשידיי יד
 סנפיוה עלופ ןּפעש וצ ףיוא טשינ טרעה ןעמ/ : ןרָאװעג טגָאזעג םעד ןגעוו
 ןסיב ןדעי טימ טלָאצַאב רעטעברַא רעד סָאװ ,טלעג סָאד --- טלעג-עקבָארָאק

 .ַאנזַאק רעשירַאצ רעד ןופ קעז עקידרעכעל יד ןיא רעבירַא סע טיש ןעמ ןוא
 ןבָאה םירידא עשידיי יד ,ןעמלטנעשזד רעצנַאג ַא ןרָאװעג זיא עוועלּפ ןָאפ
 ןיוש ןעמ טָאה ןילַא עינרעבוג רעילָאדָאּפ ןיא , ..."ץרַאה ןייז טכַאמעג ךייוו
 עקבָארָאק 70,000 לבור ַא ןופ ןפוא ַאזַא ףיוא תילכת ַא טכַאמעג לירּפַא ןיא

 רַאפרעד טפלעה גנוריגער יד .רעלענש ןייגוצ הליזג יד ךָאנ טעו טציא ,טלעג
 ריא ףיוא טלַאפ סָאװ ,ךָאי םעד ןרעגנירגרַאפ וצ עיזַאושזרוב רעשידיי רעד
 ןגָאװצסױרַא ךיז ןביילק עכלעוו ,רעטעברַא יד ,טײקיזָאלסטעברַא רעד ךרוד

 ..."םייהַא טקישעצ ןעמ ןוא סעמרוט יד ןיא ןעמ טצעזעצ ,טייקנדירפוצמוא רעייז
 געװ ןפיוא הכרב ןייז ןבעג וצ ןרָאפ וצ טמוק רַאצ רעד ואוו ,םוטעמוא;
 יד טקיש םוטעמוא ,המחלמ רעד ףיוא קעװַא ןרָאפ עכלעוו ,ןטַאדלָאס יד
 טקנַאד רסיק רעד .סעיצַאטוּפעד ןגעקטנַא סױרַא םיא עיזַאושזרוב עשידיי
 ןקיש וצ טַאדלָאס ןשידיי םעד טימ טשינ ךיוא טריקַארב ןעמ .תובדנ יד רַאפ
 ןופ ןדיי יד סױרַא ןעמ טביירט גנַאג ןייא רַאפ רָאנ ,הטיחש רעד ףיוא םיא
 טַאדלָאס רעשידיי רעד ןכלעוו רַאפ ,טרָא ןבלעז םעד ןופ ,עירושזדנַאמ

 -טסבלעז רעד ןופ קיטילָאּפ רעשירעביור רעד בילוצ טולב ןייז טסיגרַאפ
 ..."גנושרעה

 רעשידיי רעד זַא ,ןצנַאג ןיא רָאג ןסעגרַאפ רודה-יגיהנמ עשידיי יד;
 רעייז ןופ ביוטש םעד ךיז ןופ טלסײרטעגּפָא גנַאל ןיוש טָאה טַאירַאטעלָארּפ
 ןלעו טלַאװג טימ זַא ,טכַא ןיא טינ ןעמענ ייז .עיגָאלָאכיסּפ רעזַאושזרוב

 ךרוד קידנכירק .ןפרַאװנָא ןענעק טשינ קיטילָאּפ רעייז טַאירַאטעלָארּפ םעד ייז

 ערעזנוא ןטערט ,ןטייוצ םעד יַאלָאקינ ימי ןופ סנמה יד וצ ןריטרעטניה יד
 רעד טימ .עיצַאנ רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ ןעמָאנ םניא סױרַא ייז רַאפ יַיּפ
 -רָאטשרַאפ רעד ןעװעלּפ וצ ןעוועג לגר-הלוע טָאה טייקיטכיזצרוק רעבלעז

 רַאפ םימחר ןטעבעג םיא ייב טָאה רע ,לצרעה .רד רעריפ-ןטסינויצ רענעב
 ןעק ןעמ זַא ,םעד ןגעוו קידנטכַארט טינ רָאג ,המוא רעשידיי רעצנַאג 'ועד
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 טכער סָאד ןבעגעג ריד טָאה רעװ ?ךמש ימ :עגַארּפ יד ןלעטש םיא
 += 7? םעד ףיוא

 ,המחלמ רעד ןגעק עיצַאטיגַא עוויסנעטניא ןַא טריפעג טָאה דנוב רעד
 טלייטעג ןטסידנוב ןבָאה ןלהוש יד ןיא סעיצַאטסעפינַאמ עשיטָאירטַאּפ יד ףיוא
 -ורג ןבָאה סעיצַאטסעפינַאמ-ןסָאג עשיטָאירטַאּפ תעב .ןפורפיוא-המחלמ-יטנַא
 בילוצ זיא רעטרע עקינייא ןיא ,ןפורסיוא עכעלטנייפ טכַאמעג רעטעברַא סעּפ
 רעבָא טָאה דנוב רעד ,יײצילָאּפ רעד טימ ןסיוטשנעמַאזוצ ןעמוקעגרָאפ םעד
 -סילַאיצָאס עשיליוּפ יד טקידערּפעג טָאה סע סָאװ ,קנַאדעג םעד ןפרָאװעגּפָא
 רעשידנוב רעד .רעטילימ םוצ ןלעטשוצ טשינ ךיז לָאז'מ זַא ,ייטרַאּפ עשיט

 סָאװ ,םעד טימ ןרָאװעג טעדנירגַאב זיא עגַארפ רעד ןיא טקנוּפדנַאטש
 רעד ןופ ןדייל יד ןטלָאװ םעד ןופ ןוא ןפיױלטנַא ןענעק ענלצנייא זיולב
 דנוב ןופ ןַאגרִא רעד .,ןרָאװעג רעגנירג טשינ גנורעקלעפַאב רענײמעגלַא
 יד ,ןפיולטנַא טינ ךָאד ןעק טַאירַאטעלָארּפ רעצנַאג רעד, :םעד ןגעוו טגָאז
 -וצסיוא ןעגנואווצעג ןענייז ענעי --- ןביילברַאפ ייז ןוא ןפיול טינ ןענעק סָאװ
 רעד ןופ אשמ ערעוװש ךעלקערש יד סעציײלּפ ענעגייא ערעייז ףיוא ןגָארט
 רעכעלגערטרעדמוא רעייז טימ ,טולב רעייז טימ ןלָאצַאב ןזומ ייז ,המחלמ
 .."גנוריגער רעשיסור רעד ןופ תוליזג ןוא סנכערברַאפ יד רַאפ עינַאװערָאה
 רימ ,'ךָאי ןכעלדנעש םעד ןופ ףיול' :עסַאמ רעד ןטַאר טשינק ןענעק רימ
 זיא ןפיױלטנַא סָאד *!ךָאי ןכעלדנעש םעד ןגעק ןפמעק' ; ןגָאז רָאנ ייז ןענעק
 ןעלטימ רָאנ עסַאמ רעד רַאפ ךָאד ןבָאה רעבָא רימ ,לטימ-ףמַאק ןייק טשינ
 -עק ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעדילַאיצָאס ַא ןופ לַאנעסרַא םעד ןיא ,ףמַאק םוצ
 טשינ לַאפ ןייק ןיא רעבָא ,ןעלטימ-ףמַאק עטקעריד רונ ןעניפעג ךיז ןענ
 -ינלזג רעד ןגעק טסעטָארּפ רעפרַאש ַא; ..."ףמַאק ןופ ןכייוו וצ יוװ ,ןעלטימ
 זייײונסַאמ ןטלָאװ !ענסַאּפַאז' יד ןעוו ,ןעוועג טלָאװ םזירַאצ ןופ קיטילָאּפ רעש

 ןייא יו ךיז ןטלָאװ ייז ןעוו ,ײמרַא רעד ןיא ןטערטוצניירַא טגַאזטנַא ךיז
 .+ עיזַאחרזמ ןיא הגירה רעד ףיוא ןסּפעש יװ ןייג וצ טגַאזטנַא שטנעמ
 -ַאז יד ןופ טסעטָארּפ-ןסַאמ ַאזַא ןפורוצסיורַא ךעלגעמ זיא סע ואוו טרָאד,
 םעד וצ .תוחוכ ערעזנוא עלַא ןדנעוונָא םעד ףיוא רימ ןפרַאד ,ענסַאּפ
 .רעטעברַא עקיניזטסואווַאב עלַא ןייטשוצ ןפרַאד גנוריגער רעד ןגעק טסעטָארּפ
 -ָארּפ ןוא סעיצַארטסנָאמעד ןופ טייצ ַא ןייז ףרַאד עיצַאזיליבָאמ ןופ טייצ יד
 םוטעמוא -- ןטקנוּפ ענרָאבס יד ייב ,ןלַאזקָאװ יד ףיוא ,ןסַאג יד ןיא .ןטסעט
 םיבורק יד טימ ןעמַאווצ זיײװנסַאמ ןעלמַאזרַאפ ךיז ,רעטעברַא ,רימ ןפרַאד
 ןוא סַאה רעזנוא ןקירדסיוא שיגרענע ןוא ןפָא ,ענסַאּפַאז יד ןופ טנָארפ ןיא
 טייקיטרעפ רעזנוא ,המחלמ ןגעק טסעטָארּפ רעזנוא ,םזירַאצ םוצ גנוטכַארַאפ
 ,(=* "גנואיירפַאב רעזנוא רַאפ ןפמעק וצ

 -ער-רעדירב יד וצ ףורפיוא רעלעיצעּפס רעד טפור טסעטָארּפ ַאזַא וצ
 רעבָאטקָא) ןבעגעגסױרַא טָאה דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד סָאװ ,ןטורק
 טגָאזעג טרעװ המחלמ רעד ןופ ןדייל ןוא ןקערש יד ןרעדליש ןכָאנ ,(4
 ןענעגעגַאב רַאפרעד ריא טפרַאד גנוטכַארַאפ ןוא סַאה טימ, :ןטורקער יד וצ
 טפרַאד שטנעמ ןייא יו .ןדימשרַאפ ךייא ליו ןעמ רעכלעוו טימ ,העובש יד
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 ,המחלמ ןגעק טסעטָארּפ ַא .ןעמענוצנָא ןוא ןרעהוצסיוא יז ןגָאזּפָא ךיז ריא

 ןגעק טסעטָארּפ ַא ,ןפורעגסױרַא יז טָאה סָאװ םזירַאצ םעד ןגעק טסעטָארּפ ַא

 רעד ןגעק טסעטָארּפ ַא ,קלָאפ סָאד ןפַאלקשרַאפ סָאװ ןעײמרַא עקידנעטש יד

 ערעייא ןופ ןסײרסױרַא ךיז ףרַאד --- עיצַאטַאולּפסקע ןופ גנונעדרָא רעצנַאג

 ."רעצרעה

 ןופ .ק.צ רעד טפור (1904 טסוגיוא) עיצַאמַאלקָארּפ רעטייווצ ַא ןיא

 סױרַא טעװ סע ואוו םוטעמוא, :רַאצ ןגעק סעיצַארטסנָאמעד ןכַאמ וצ דנוב

 : טסעטָארּפ םענעפָא ןַא טימ ןטערטסױרַא רימָאל ,עיצַאזיליבָאמ ןגעוו לעפַאב ַא
 ןעמוקנָא טעו סע ואוו םוטעמוא .סעיצַאטסעפינַאמ ןוא סעיצַארטסנָאמעד טימ

 ןייז ןוא םיא בילוצ ןברַאטש קעװַא ןעייג סָאװ ,!ענסַאּפַאז' יד ןקוקנָא רַאצ רעד

 יירעפייפ ַא טימ :טרעוװ זיא רע יוװ ,ןייז םינּפ-לבקמ םיא רימָאל ,גנוריגער

 טשינ לי קלָאפ סָאד זַא ,טלעוו רעצנַאג רעד קידנזייװַאב ,יירעשטסיווס ןוא

 ןכליהרַאפ רימָאל .םזירַאטילימ ןופ אנוש רעטסגרע רעד זיא ןוא המחלמ ןייק

 רעד טימ רעדינ :ןעיירשעגסיוא יד טימ יינַארכ ַאירַאצ עשזָאב' םינוגינ יד

 "! םזילַאיצַאס רעד ןבעל לָאז !גנושרעהטסבלעז

 רַאצ רעשיסור רעד טָאה סעיצַאזיליבָאמ יד ןופ ןכָאװ ןוא געט יד ןיא

 רַאפ ןוא גנורעקלעפַאב רעד רַאפ ךיז ןזייווַאב וצ ידכ ,טעטש ייר ַא טכוזַאב

 םעד דצמ רַאצ ןרַאפ ךיז ןקוב סָאד טלדַאטעג טָאה דנוב רעד .ענסַאּפַאז יד

 ףורפיוא ןטנָאמרעד-רעירפ ןיא .טרפב לייט ןשידיי םעד ןוא ללכב םוטרעגריב

 רעדנעלסור יד ,,טפַאשלעזעג' יד טרעפטנע יו; :טגָאזעג םעד ןגעוו טרעוו

 -רעמ ןוא ןטַאט-טלַאװג עלַא יד ףיוא רעקעל-רעלעט עריא ןוא עיזַאושזרוב
 םענעפָא ןַא טימ ןטערטוצסױרַא טָאטשנא ?גנוריגער רעד ןופ ןעיירעד

 ןכלעוו ,םת ןטניורקעג םעד ןעיײּפשַאב ןוא ןפייפַאב וצ טָאטשנא ,טסעטָארּפ

 -ַאֹּפ יד ןעמערַאװאוצרעטנוא דנַאלסור ץנַאג רעביא םורַא טציא טריפ ןעמ

 רעדינע ןעיירש וצ טָאטשנא ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןליפעג עשיטָאירט

 םעד טָאטשנָא -- !'המחלמ רעד טימ רעדיע '!!גנושרעהטסבלעז רעד טימ

 ןליפעג עשיטָאירטַאּפ ערעייז ןיא טקיניײארַאפ ןלַארעביל עשיסור יד ךיז ןבָאה

 עלַאקידַאר טשרמולכ יד ןשיוװצ וליפא ןוא ,ןרענָאיצקַאער עטסדליו יד טימ

 רעד טציא ןרעטש טינ ןרעדָאפ סָאװ ,ןעמיטש ןרעה ךיז ןזָאל ןטנעמעלע

 ןרענָאיצולָאװער םעד טייז ַא ןָא ןגײלּפָא ןוא טייקיטעט ריא ןיא גנוריגער

 טפַאשירט רעשיטניה ריא טימ סיוא ךיז טנכייצ סרעדנוזַאב ןוא ,ףמַאק

 .עיזַאושזרוב עשידיי יד -- ןעַאלקש ןופ ףַאלקש רעד ,םידבעל דבע רעד

 ןייז וצ ףיוא טינ טרעה ןדיי יד וצ עגונב גנוריגער רעד ןופ קיטילָאּפ יד

 ןטָאברַאפ יז טָאה גנַאל טשינ ָאד טשרע .שירַאברַאב ןפוא ןטסכעה םעד ףיוא

 סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טשינ ,עירושזדנַאמ ןיא ןטערטוצנײרַא ןדיי יד

 דַנַאל ןקיזָאד ןרַאפ טולב רעייז טציא ןסיגרַאפ ןטַאדלָאס עשידיי רעטנזיוט

 ןעייג ,קלָאפ ןשידיי ןופ 'רעייטשרָאפ' יד ,עיזַאושזרוב עשידיי יד ןוא --

 רַאפ ןלַאפ ,טנעה יד ןיא תורות-ירפס טימ רַאצ םעד ןייז םינּפ לבקמ סױרַא

 רעבָא ,רעקיציה ַא טימ ,םיכלמל העושת ןתונה' :ןעיירש ןוא םיערוכ םיא

 ,.."גנורעטסיײגַאב רעטכַאמעג
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 ןטעטימָאק עקיטרָא ןופ ןפורפיוא ןענישרעד ךיוא ןענייז טסייג ןבלעז ןיא

 ןעמוק וצ טקיליװַאב טָאה רַאצ רעד ןיהואוו ,טעטש יד ןיא

 יד טרעטשרַאפ 1904 רעמוז רעטעברַא עשידיי יד ןבָאה קָאטסילַאיב ןיא

 -ּפָארַא ןבָאה ייז .רעגלָאפ-ןָארט ןשיסור ןופ טרובעג םעד דובכל גנורעייפ

 -סיוא ערענָאיצולָאװער טימ ןוא סעיצַאנימוליא יד ןשָאלרַאפ ,ןענָאפ יד ןסירעג

 .סַאג יד טכליהרַאפ ןפור

 א
 א

 רעדנעלסור רעד ןופ רעקלעפ ערעדנַא ייב ךיוא זיא ױזַא ,ןדיי ייב יו

 ןופ רעפמעקַאב ןוא רעציטשרעטנוא ףיוא גנולייטעצ עפיט ַא ןעוועג עירעּפמיא

 עלַא ןעמענוצפיונוצ ןַאלּפ ַא ןרָאװעג ןריובעג זיא .גנוריגער רעשירַאצ רעד

 -גנוריגער-יטנַא ןטקינייארַאפ ַא ןפַאש ייז ןופ ןוא ןטנעמעלע עלענָאיציזָאּפָא

 תוחוכ עטקינייארַאפ טימ זַא ,טביולגעג ןבָאה ןַאלּפ ןופ רעגנעהנָא יד ,קָאלב

 בילוצ תורצ ףיוא ןעוועג זיא סָאװ ,גנוריגער יד ןגיזַאב וצ רעטכייל ןייז טעוו

 .חרזמ ןטייוו ןיא טנָארפ ןפיוא תולּפמ עריא
 ןעגנוריּפורג עשידנעלניפ ןופ וויטַאיציניא רעד טיול זיא 1904 רעמוז

 עלענָאיציזָאּפָא ןופ רעייטשרָאּפ ןופ ץנערעפנָאק ַא זירַאּפ ןיא ןעמוקעגרָאפ

 ךיז ןבָאה טקילײטַאב .דנַאלסור ןיא סעיצַאזינַאגרָא ערענָאיצולָאװער ןוא

 ןטסילַאנָאיצוטיטסנָאק עשיסור ,ןעגנוריּפורג עלענָאיציזָאּפָא עשידנעלניפ יד

 ערענָאיצולָאװער עשינעמרַא ,עגיל עלַאנָאיצַאנ עשיליוּפ ,(עינעדשזָאבָאווסָא)

 -ָאיצולָאװער-ןטסילַארעדעפ-ןטסילַאיצַאס רעניזורג ,ס.9.9 ,.ר.ס ,עיצַארעדעפ

 טָאה רע רעבָא ,.ד.ס רעשיטעל רעד ןופ רעייטשרָאפ ַא ןעוועג ךיוא זיא'ס .ןרענ

 יד ןָא טמענ יז יצ עיצַאזינַאגרָא ןייז ןגערּפנָא טעו רע זַא ,ןדלָאמעג דלַאב
 ןעײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ערעדנַא יד ןוא דנוב רעד ךיוא .ןסולשַאב
 .ןעגנודַאלניײא ןעמוקַאב ןבָאה

 -נעצ ןופ וויטַאיציניא רעד טיול ןבָאה ןעײטרַאּפ .ד.ס ענעדַאלעגנייא יד
 ןשיטסילַאיצָאס םעד תעב ,1904 טסוגױא 22 םעד דנוב ןופ טעטימָאק-לַארט
 ןַא ןעמענרַאפ וצ ידכ ,גנוטַארַאב ַא םַאדרעטסמַא ןיא ןטלַאהעגּפָא ,סערגנָאק
 גנוטַארַאב רעד ןיא .ץנערעפנָאק רעטנַאלּפעג רעד וצ גנולעטש עכעלטייהנייא
 ןָאד רָאדָאיפ ,דָארלעסקַא לעװַאּפ ,וָאנַאכעלּפ יגרָאעג :ןעמונעג לײטנָא ןבָאה

 -- רעביל קרַאמ ,יקסוװָאסָאק רימידַאלװ ,רעמערק ידַאקרַא ,.ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ ---
 -ָארכ ,דנָארּפ ,.ל.ּפ.ק.ד.ס ןופ --- יקסראוו ףלָאדַא ,גרובמעסקול ַאזָאר ,דנוב ןופ
 ןופ -- ןיזָאר ,טַאירַאטעלַארּפ ייטרַאּפ .צָאס רעשיליוּפ רעד ןופ --- שטיווענ
 -ָאװער רעד ןופ -- ַאירַאמ ,ָאקנעזָאל ,ייטרַאּפ-רעטעברַא .ד.ס רעשיטעל רעד
 רעביל קרַאמ טָאה ביױהנָא םייב דלַאב .ייטרַאּפ רעשיניַארקוא רערענָאיצול
 -ימקַא עשידנעלניפ יד ןופ רעייטשרָאפ רעד ,סוקַאיליצ ינָאק זַא ,טלייטעגטימ
 ופ רעוועג ןגירק וצ טייקכעלגעמ רעד ןגעוו דנוב םעד ןדלָאמעג טָאה ,ןטסיוו
 .קינװָאקלוּפ ַא סריא ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד גנוריגער רעשינַאּפַאי רעד

 ןעוועג זיא'ס לייוו ,טייקכעלגעמ יד ןצונוצסיוא טגָאזעגּפָא ךיז טָאה דנוב רעד
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 .גנוריגער רעשינַאּפַאי רעד טימ טעברַאנעמַאזוצ ַא ןגעוו טייג ָאד זַא ,רָאלק
 ַא ךָאנ .ןינע םעד ןגעװ תועידי עקינייא ןבעגעג טָאה יקסראוו ףלָאדַא ךיוא
 זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג ןעײטרַאּפ עלַא ןופ רעיײטשרָאפ יד ןענייז עיסוקסיד
 ײטרַאּפ עדעי ,ןקילײטַאב טשינ ץנערעפנָאק רעטנַאלּפעג רעד ןיא ךיז ףרַאד'מ
 ,(** גָאוּפָא םעד ןקישוצ טפרַאדעג טָאה רעדנוזַאב

 ןייטשוצ טלָאװעג טשינ ןבָאה ןעײטרַאּפ .ד.ס יד סָאװרַאפ ןוויטָאמ יד
 -סיוא ביוחמ זיא ,ד.ס יד :ןעוועג ןענייז קָאלב ןלענָאיציזָאּפָא ןטנַאלּפעג םוצ
 ,םזירַאצ ןגעק ףמַאק ןרענָאיצולָאװער םעד ןקרַאטש וצ המחלמ יד ןצונוצ
 ןוא עלענָאיציזָאּפָא עתמא עדעי ןטלַאהוצרעטנוא ביוחמ יז זיא קיטייצכיילג
 רעבָא ןעק ץנערעפנָאק רעטנַאלּפעג רעד ןופ .גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער
 ןעמענמורַא טעװ יז לייוו ,טַאט עשיטילָאּפ עקידתושממ ןייק ןעמוקסורַא טשינ
 -יצנירּפ ערעייז ןיא ךעלצעזנגעק ןוא קיטרַאנדישרַאפ ןענייז סָאװ ,ןטנעמעלע
 ןבַאגפיוא עשיטילָאּפ עטסטנָאנ ערעייז ןיא ,ןעגנואיושנָא עשיטילָאּפ ןוא עלעיּפ
 ךיז ןריטנעירָא ןעײטרַאּפ ענעדַאלעגנייא יד ןופ עקינייא .ןעלטימ-ףמַאק ןוא
 ןופ ּפיצנירּפ םעד ןפרַאװרַאפ ןוא עיזַאושזרוב רעשינַאּפַאי רעד ןופ גיז ןפיוא
 - ,ןפמעקַאב ןעײטרַאּפ .ד.ס יד ןזומ טקנוּפדנַאטש ַאזַא ןוא ףמַאק-ןסָאלק

 -ןיפ יד ןופ רעייטשרָאפ ַא טָאה ץנערעפנָאק רענעמוקעגרָאפ רעד ךָאנ
 -עד יד ןביירשוצרעטניא גַאלשרָאפ ַא טימ דנוב םוצ טעדנעוועג ךיז רעדנעל
 טָאה דנוב ןופ .ק.צ רעד .ןעמונעגנָא טָאה ץנערעפנָאק יד סָאװ ,עיצַארַאלק
 ,ןביירשרעטנוא טשינ עיצַארַאלקעד יד טעװ רע זַא ,רעפטנע ןַא טקישעגוצ
 -נָאק רעד ןופ ןטנעמעלע יד זַא ,ןרָאװעג ןזיװעגנָא זיא רעפטנע ןשידנוב ןיא
 -נעמַאזוצ ןענעק טשינ ךיז ןלעװ ייז זַא ,קיטרַאנדישרַאפ ױזַא ןענייז ץנערעפ
 יד יירטעג ןביילב ןליו ייז בוא ,ןעגנורעדָאפ עטסטנָאנ יד ןגעוו ןדייר
 ןענייז רימ זַא ,קידנענעכער רָאנק .םַארגָארּפ רעייז ןופ ןטקנוּפ עקיטכיוו
 ,גנוגעװַאב עלענָאיציזָאּפָא ןוא ערענָאיצולָאװער עדעי ןטלַאהוצרעטנוא ביוחמ
 זַא ןטַאט ערענָאיצולָאװער ערעזנוא ןרינידרָאָאק וצ ױזַא טיירג רימ ןענייז
 עסיוועג ַא ןייז לָאז ,וט וצ טנכער ריא סָאװ ,םישעמ יד ןוא ייז ןשיווצ
 ףיוא ןלַאפוצנָא גלָאפרעד רעמ טימ ידכ ,קיטיונ שוריפב זיא סָאװ ,טייקינייא
 ןעמעננָא ןרעג רעבירעד ןלעװ רימ, ...?גנונעדרָא רעדנשרעהטסבלעז רעד
 יד טרעדָאפ'ס ליפיוו ףיוא ,ךַאמּפָא ןוא גנוקידנעטשרַאפ עקידרעירפ עדעי
 ,(?"ןטַאט ערעזנוא ןיא טייקינייא עטנָאמרעד

 טּפַאכעגמורַא ןבָאה גנומיטש ערענָאיצולָאװער ןוא טייקנדירפוצמוא יד
 -ַאמ סָאד זיא ןעמרָאפ ענעדישרַאפ ןיא .םוטרעגריב ןופ ןזיירק עסיוועג ךיוא
 גנולעטש ןייז ןכַאמ רָאלק טפרַאדעג טָאה דנוב רעד .ןרָאװעג טריטסעפינ
 ןוטעג סע טָאה רע .טרעוו ריא ןצַאשּפָא ןוא גנוניישרעד רעיינ רעקיזָאד רעד וצ
 ,ןפורפיוא לָאצ ַא ןיא ןוא עסערּפ ןייז ןיא

 -ָארּפ רעד ןוא עיציזָאּפָא עלַארעביל יד) ןפורפיוא ענייז ןופ םענייא ןיא
 דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טנרָאװ (1904 רעבמעצעד ,טַאירַאטעל
 -ריב ןופ לייט ןלַארעביל םעד ףיוא ןעגנונעפָאה ענעבירטעגרעביא יד ןגעק
 סָאװ ,רעירַאטעלָארּפ-רעדירב ערעזנוא ןופ ליפ, : טגָאז ףורפיוא רעד .םוטרעג
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 םעד רבק ַא ןבָארגעג ,ןלַארעביל יד ןופ ףליה ןָא ,ןײלַא ןרָאי ליפ ױזַא ןבָאה

 רעד ןיא ןעגנולקעג םַאזנייא טָאה לוק רעייז סָאװ ןוא םזיטולָאסבַא ןטסַאהרַאפ
 ןיק ןענופעג טשינ ןוא גנופַאלקשרַאפ רעשיטילָאּפ ןופ טכַאנ רערעטצניפ
 טימ טציא ןקוק -- עיזַאושזרוב רעטַאז רעד ןופ רעצרעה יד ןיא גנַאלקּפָא
 "יטש יד ןגינעגרַאפ טימ ןרעה ,גנוגעװַאב רעלַארעביל רעד ףיוא טייקנדירפוצ
 ,גנוגעוװַאב עקיזָאד יד זַא ,ןסעגרַאפ טשינ רעבָא ףרַאד ןעמ .טסעטָארּפ ןופ ןעמ
 "עברַא ןרַאפ קיטיונ ױזַא זיא סָאװ ,טייהיירפ רעשיטילָאּפ וצ טבערטש יז םגה
 סָאוו ,עיזַאושזרוב רעד ןופ גנוגעווַאב-ןסַאלק ַא יװ רעמ טשינ זיא ,סַאלק-רעט
 ..סַאלק-רעטעברַא ןגעק ןפמעק וצ טייצ רעבלעז רעד ןיא ףױא טשינ טרעה
 ןסערעטניא-ןסָאלק יד ןוא טײקידלקַאװ ,טייקכַאװש יד ןָא טזייוו ףורפיוא רעד
 "רַא עטיירב יד, :טגָאז ןוא עיציזָאּפָא רעקסמעז ןוא רעכעלרעגריב רעד ןופ
 "ןצילב סָאװ ,ןטקנוּפ עכַאװש עקיזָאד יד ךָאנ ןייג טשינ ןלעװ ןסַאמ-רעטעב
 יד ןריפרַאפ ןענעק סָאװ ןוא עיזַאושזרוב רעשיסור רעד ןיא זייוורעטרע ףיוא
 ןלעו ןוא טשינ ןענעק רימ, ..."ּפמוז ןפיט ַא ןיא ןסַאמ-רעטעברַא עקיזָאד
 סױרַא טלעטש סע סָאװ ,ןעגנורעדָאפ עשיטילָאּפ יד טימ ןענעגונגַאב ךיז טשינ
 ,עיכרַאנָאמ עלענָאיצוטיטסנָאק ַא קיניײװ זיא זנוא .עיזַאושזרוב עלַארעביל יד

 ,טנעמַאלרַאּפ ַא ןבָאה ןפרַאד רימ ,קילבופער עשיטַארקָאמעד ַא ןרעדָאפ רימ
 ."טכער-לַאוװ ןעמייהעג ןוא ,ןטקעריד ,ןכיילג ,םעניימעגלַא ףיוא טעדנירגעג

 רעבמעצעד ,ןסעגרַאפ טשינ טציא ןרָאט רימ סָאװ) ףורפיוא ןטייווצ ַא ןיא
 -ַאב רעשידיי רעד טימ תוכייש ןיא עיצַאוטיס עיינ יד טכַארטַאב טרעוו (4
 רעגריב עלַא רַאפ טכער עכיילג', :טרָאד טגָאז דנוב ןופ .קיצ רעד .גנורעקלעפ
 רעד ףיוא רונ טשינ טציא ןצנַאלג רעטרעוו יד '!ןענָאיצַאנ ןופ דישרעטנוא ןָא
 וליפא ןטלעז טשינ יז טרעה ןעמ .ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער יד ןופ ןָאפ
 עכיילג' .ןטנעמעלע עלענָאיציזָאּפָא ענעדישרַאפ ןופ ןעלמרומ ןּפמוד םעד ןשיווצ
 עלַאקידַאר עשיסור יד טציא ךיוא טרעדָאפ 'עלַא רַאפ טכער עכעלרעגריב
 טשינ ייז טגירק ןעמ ןעוו ,תושממ  ַא ןַאד רונ ןבָאה טכער רָאנ .עיזַאושזרוב
 -ַאב טכער ,ףמַאק ךרוד ןעמ טמוקַאב טכער .קנעשעג סלַא טשינ ,הבדנ סלַא
 טכירק יז --- עיזַאושזרוב עשידיי יד, ..."טיירטש ןקידנעטש ךרוד ןעמ טציש
 יד ןיא וליפא עטָאלב רעטלַאק דעד ןיא זלַאה ןזיב טגיל יז ,ינק יד ףיוא

 עלעטניוו םערַאװ:ךעלבעל ַא ןזָאלב ןביוהעגנָא טשרמולכ טָאה'ס ןעוו ,געט

 ,טייצ רעד ןיא ןליפא דחּפ טימ טנייווש יז .דנַאל ןיא גנילירפ םעיינ ַא ןופ
 ,תושר ןָא ןוא ָאװטסלַאשטַאנ ןופ תושר ןטימ ,עיזַאושזרוב עשיסור יד ןעוו
 ריא ןקירדסיוא וצ ןוא טייהיירפ עשיטילָאּפ ןפָא ןרעדָאפ וצ ןביוהעגנָא טָאה
 טשינ טומ ןייק טָאה עיזַאושזרוב עשידיי יד .םזיטולָאסבַא םוצ גנוטכַארַאפ
 ןיא ןעוו ,ןַאד וליפא 'טייהיירפ עשיטילָאּפ' טרָאװ סָאד ןדיײרוצסיױרַא טַאהעג

 "רוב רעשיסור רעד ןופ ןטעקנַאב עקישיור ףיוא ,ןעגנולמַאזרַאפ ענעדישרַאפ
 -יטסנָאק' טרָאװ סָאד ןעגנילק וצ ףיוא טשינ טרעה ץנעגילעטניא רעזַאושז

 ,טייצ רעד ןיא וליפא הענכה טימ ךיז טקוב עיזַאושזרוב עשידיי יד .!עיצוט
 ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה רעטסינימ םעיינ םנופ תוחטבה עסיז יד ךָאנ דלַאב ןעוו
 קזוח רעדליוװ ַא -- לעמָאה ןיא סעצָארּפ רעד :תוישעמ עטנַאקַאב עטלַא יד
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 ,ןטכער עכעלשטנעמ עלַא רעביא טָאּפשעג רעבָארג ַא ,טּפשמ םעד רעביא

 "יש ערעטצניפ עלַא יד -- טעטש ערעדנַא ןוא וװעליהָאמ ןיא ןעמָארגָאּפ יד

 יד ןיא ןברוח רעיינ ַא זיא עיצַאזיליבָאמ עיינ עדעי; ..."רעדליב עטפַאהרעד

 עיזַאושזרוב עשידיי יד -- ןטסגנַא ןוא תורצ ןופ געט עיינ ,טעטש עשידיי

 -עג טפיול יז ,גנוצישַאב-טסבלעז רעשירַאטעלָארּפ רעזנוא וצ טשינ ךיז טרעק

 רעלופ ַא טימ 'רתסב ןתמ' טיג יז ,םימחר טעב יז ,ָאװטסלַאשטַאנ וצ דניווש

 עריא ענסַאּפַאז יד תוריד רַאפ ּפָא טיג עיזַאושזרוב עשידיי יד, ..."טנַאה

 ןופ טקנוּפדנַאטש םנופ ,יז סָאװ סָאד --- (קסניּפ) םוטקיליײה ריא ,םישרדמ-יתב

 רעקירעדינ .טולב ןּפָארט ןטצעל ןזיב ןצישַאב ןפרַאד טלָאװ ,עיגילער ריא

 טשינ טעװ טייהיירפ רַאפ ףמַאק ןסיורג םעד ןיא .טשינ ןיוש ןעמ ןעק ןלָאפ

 טכער עשיטילָאּפ ןוא עכעלרעגריב עכיילג רַאפ ןפמעק עיזַאושזרוב עשידיי יד

 -נײרַא טשינ טסייג םוש ןייק טעװ רענייב עטיוט יד ןיא .קלָאפ ןשידיי ןרַאפ

 .."ןבעל םעיינ ןייק ןזָאלב

 גנורעדָאפ יד דנוב ןופ .ק.צ רעד שיטקַאפ טרילומרָאפ ףורפיוא םעד ןיא

 טשינ סע טרעװ לעמרָאפ םגה ,עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןופ

 : ןעמָאנ ןטימ ןפורעגנָא
 טשינ ךָאנ טעװ טכער עכעלרעגריב עכיילג ןגעוו טקנוּפ רעזיולב רעד,

 ןופ רעטעברַא יד יװ ןעגנוגנידַאב עבלעז יד ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןלעטש

 עקיטסייג ערעייז עלַא ןעלקיװטנַא יירפ ןענעק וצ ידכ .עיצַאנ רעדנשרעה רעד

 רעתמא ןופ דנַאל ןקיטכיל םוצ טירט עקיטסַאה טימ ןייג ןענעק וצ ידכ ,תוחוכ

 -עּפס ערעייז טליפרעד ןרעוו ןפרַאד ,םזילַאיצָאס ןופ הכולמ רעד וצ ,טייהיירפ

 "יירפ (1 :סעיצַאנ עטקירדרעטנוא עלַא ןופ ןעגנורעדָאפ יד ,ןעגנורעדָאפ עלעיצ

 ןצעזעג ךרוד טריטנַארַאג ,סעיצַאנ עלַא רַאפ גנולקיװטנַא רעלערוטלוק-ןופ טייה

 -עגוצ ךרוד גנוטלַאװרַאפ-טרָא רעד ןופ ןוא הכולמ רעד ןופ טקיטסעפַאב ןוא

 ךיילג ,ךַארּפש ענעגייא יד ןצונַאב וצ טייהיירפ (2 .ןעגנוטכירנייא עטסַאּפ

 "עג ןוא -סגנוריגער עלַא ןיא ,הכולמ רעד ןופ ךַארּפש רענײמעגלַא רעד טימ

 ,ןעגנוטכירנייא עכעלטפַאשלעז

 גנודליב ןעמוקַאב וצ טייקכעלגעמ יד ןבָאה ןפרַאד רעטעברַא עשידיי יד

 ףיוא ןדייר וצ טכער סָאד ןבָאה ןפרַאד ייז ,ךַארּפש רענעגייא רעייז ףיוא

 ןעגנואיצַאב ןיא ,ןטכירעג יד ןיא ,ןטלַאטשנַא-סגנוריגער עלַא ןיא ךַארּפש רעייז

 ,?.וו.זַאאא ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ,עיצקעּפסניא-קירבַאפ רעד וצ

 יא
 + א

 ןַאּפַאי טימ המחלמ יד טָאה רעדלעפיטכַאלש יד ףיוא תונברק יד ץוחַא

 ןשימָאנָאקע ןסיורג םעד בילוצ אפוג דנַאל ןיא ןדייל ערעווש ןעוועג םרוג

 -סױרַא ןוא עירטסודניא רעד ןופ ןגייווצ ייר ַא טלעטשעגּפָא טָאה סָאװ ,סיזירק

 סיזירק םעד ןופ טָאה רעווש סרעדנוזַאב .טײקיזָאלסטעברַא-ןסַאמ ַא ןפורעג

 -עברַא עשידיי יד .גנורעקלעפַאב עשידיי יד טקערידמוא ןוא טקעריד ןטילעג

 -עירטסודניא ענעי ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג סָאמ רעסיורג ַא רָאג ןיא ןענייז רעט
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 ןגייוצ עקיזָאד יד ןוא ךיורברַאפ ןרַאפ טקעריד ןריצודָארּפ סָאװ ,ןגייווצ
 -ייצ עשידנוב ַא .סיזירק םעד טליפרעד ףכית ןבָאה לדנַאה ןטימ ןעמַאזוצ
 :ןדיי ייב רעגנוה ןוא טיונ ןופ דליב ַאזַא טיג גנוט

 ,עסַאמ רעשידיי רעד ןיא טציא ןשרעה טיונ ןוא טנלע רעכעלקערש ַא;
 ,ןטלַאּפש ןוא ךעלעקניוו עשידיי עלַא ןופ סױרַא טקוק תולד רערעטצניפ רעד

 ןטערט סע .ןעגנוטייצ עלַא ןופ ןרעה ךיז טזָאל רע ,ןסַאג עלַא ןיא לופ זיא רע

 ןענייז ןסַאג יד .ןסיזירק עשיטסילַאטיּפַאק ןופ םינמיס עכעלסעה עלַא סױרַא
 ןרָאװעג זיא'ס .ןשטנעמ עטרעגנוהעגסיוא ,עטכשוחרַאפ ,עזָאלסטעברַא טימ לופ
 יו רעטפָא ליפ ךיז ןפערט סע ,םינויבא ןוא רעלטעב לָאצ יד רעסערג ליפ
 ,דנַאלסיוא ךָאנ עיצַארגימע יד ךיז טקרַאטשרַאפ סע ,תוחיצר ןוא תובנג רעירפ
 ײלרעלַא ןיא ףליה ךָאנ טנַאה יד סיוא ןלעטש ןדיי לָאצ עסיורג רעיוהעגמוא ןַא
 ."תורבח-הקדצ

 טעדנעװעג ךיז טנזיוט 5 --- סעילימַאפ טנזיוט 20 ןופ ןבָאה ענליוו ןיא

 זיולב ןענייז סעילימַאפ טנזיוט 5 יד ןופ .(חסּפ ףיוא הצמ) םיטח-תועמ ךָאנ

 ,תוכאלמ-ילעב עקירעביא יד --- סעיסעּפָארּפ עקידנעטש ןָא ןעוועג ןשטנעמ 0

 ןיא; .םיטח-תועמ ךָאנ טעדנעװעג ךיז ןדיי טנזיוט 50 זיב ןבָאה סעדָא ןיא

 -ַאמ עסיורג ןוא ןענַארָאטסער ןיא זייוותורבח רעטעברַא עשידיי ןעמוק עשרַאװ
 ,ייט ,טיורב ןבעג ייז לָאז ןעמ ,ןסע ןבעג ייז לָאז ןעמ ןרעדָאפ ןוא ןעניזַאג
 ןענייז עשרַאװ ,קָאטסילַאיב ,שזדָאל ןיא ,סעילימַאפ ערעייז ןוא ייז רַאפ רעקוצ
 ,ןעיירעקעב ןלַאפַאב ןענייז רעטעברַא עשידיי ןעוו ,ןלַאפ עכעלטע ןעוועג ןיוש
 ,טיורב ךעלבעל טּפעלשעצ ןוא טּפַאכעצ טלַאװג טימ ןוא ןעמָארק-גרַאװנסע

 רעד ןיא קירעגנוה טציז סָאװ ,עילימַאפ רעד רַאפ ןוא ךיז רַאפ סעקלוכ
 ,(6* "םייה

 ןיא עירטסודניא-ליטסקעט יד ןרָאװעג ןפָארטעג זיא רעווש סרעדנוזַאב
 וצ ןעגנַאגרעד עזָאלסטעברַא לָאצ יד זיא שזדָאל ןיא .קָאטסילַאיב ןוא שזדָאל
 -ירבַאפ יד ןבָאה ,ןטעברַא ןבילבעג ןענייז סָאװ יד ייב .רעטנזיוט רעקילטנעצ
 -ייצ עשידנוב יד טגָאז שזדָאל ןגעוו .ןעניול יד טרענעלקרַאפ קרַאטש ןטנַאק
 טימ ןבעל סעילימָאפ עצנַאג .ןבײרשַאב וצ טשינ זיא טיײקמירָא יד; :גנוש

 לָאצ עסיורג ַא; .."ןסעגעג טשינ געט םורַא טייג ןעמ .גָאט ַא סעקיּפָאק 5
 ןרָאפ גָאט ןדעי ןוא ןרָאפעצ ךיז ןענייז רעדילגטימ עטריזינַאגרָא ערעזנוא ןופ
 טשינ טפָא ןענעק רעדילגטימ ערעזנוא ןופ ליפ .ןשטנעמ עיינ ץלַא קעווא
 לייוו ,ןעמונרַאפ ןייז ןפרַאד ייז ןעוו ,ןעמוק טשינ ןענעק ,טעברַא יד ןליפרעד
 בילוצ תוריד יד ןופ סױרַא ייז טפרַאװ ןעמ ."ןוטוצנָא סָאװ טשינ ןבָאה ייז
 -סיוא ,רעבירג ךס ַא ןעמ טעז רעדלעוו יד ןיא; ,.,טלעג-הריד ןלָאצ טשינ
 טכַאנייב ןפָאלש סע עכלעוו ןיא ,ןטעב יד ןענייז סָאד :יורטש טימ טעבעג
 -נעייג, ..."ןעורוצּפָא ואוו טרָא ןייק ,םייה ןייק טינ ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא יד
 -עברַא ליפ דלעפ ןפיוא ןעז ןעמ ןעק ,(דלַאװ ַא) סעקניבארג יד ייברַאפ קיד
 םירבח עדנטעברַא יד סָאװ ,סָאד ןסע ןוא ןציז עכלעוו ,ןטסירק ןוא ןדיי ,רעט
 ,עזָאלסטעברַא יד ןענעק ייז סָאװ טימ ןפלעה עדנטעברַא יד  .ייז ןעגנערב
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 ןעמ .רעטעברַא עקיניזטסואוַאב יד ערעדנַא יד ענייא ןפלעה טּפיוהרעביא
 ?טעברַא רעד טימ טפָא ךיז טלייט

 עקיליב) עינכוק עינַאט ַא טנדרָאעגנייא ןבָאה ןטנַאקירבַאפ-ליטסקעט יד
 .ינָאטימ ַא טסיזמוא רעדָא לָאצּפָא םעניילק ַא רַאפ טמוקַאב ןעמ ואוו ,(ךיק
 עלעיצעּפס טקישעג ןוא לַאפוצ ןטימ טצונַאב ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא רעזנואג
 ןצנַאג ַא ןעניפעג ךיז טגעלפ עכלעוו ,עסַאמ רעד ןיא ןריטיגַא וצ ןרָאטַאטיגַא

 -רעטעברַא ןַא טכַאמעג ךיק רעד ןופ ןבָאה רימ .ךיק םורַא ןוא ךיק ןיא גָאט
 טָאה'מ עכלעוו ףיוא ,ןעגנולמַאזרַאפ עסיורג ןעמוקרָאפ ןגעלפ סע ואוו ,בולק

 םוצ ןפורעג ןעמ טָאה עסַאמ יד ,סיזירק ןופ תוביס יד ןזיוועגנָא עסַאמ רעד

 ,(יז "ןבעל רעסעב ַא רַאפ ףמַאק
 ןקריו וצ טימַאב ךיז עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד טָאה קָאטסילַאיב ןיא

 עזָאלסטעברַא לָאצ ַא ידכ ,טעברַא רעד טימ ןלייט ךיז ןלָאז רעטעברַא יד זַא

 -כרוד טנעקעג טשינ סָאד ןעמ טָאה ןלַאפ ליפ ןיא ,טקיטפעשַאב ןייז ןלָאז
 לָאצ ַא ןעמוקעגרָאפ ןענייז'ס ...םיטַאבעלַאב יד ןופ דנַאטשרעדיװ ןבילוצ ןריפ

 ךיז ןבָאה רעטעברַא יד ואוו .טעברַא יד ןלייט ןופ ּפיצנירּפ ןרַאפ ןקיירטש
 -ַאב יד ןבָאה רעדיינש יד ייב ,טריפעגסיוא ןעמ טָאה ,שירַאדילָאס ןטלַאהעג
 ןבעגעגרעביא טעברַא רעד טימ ךיז ןלייט רַאפ קיירטש ַאזַא תעב םיטַאבעל
 ןוא רעטעברַא עקידנקיירטש טרעדנוה ךרעב ןופ המישר ַא ײצילָאּפ רעד
 יז ןענַאװ ןופ ,ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא טקישעגּפָא ּפַאטע ןטימ ייז טָאה'מ
 ייב ךיז ןבָאה טײקיזָאלסטעברַא רעד ןופ סקואוו ןטימ .טמַאטשעג ןבָאה
 -נוה ..ןעגנומיטש עשיטסיכרַאנַא יד טקרַאטשעג רעטעברַא רעקָאטסילַאיב יד

 ןוא סעיצַאירּפָארּפסקע ןגעוי ןדייר ןביוהעגנָא ןבָאה עזָאלסטעברַא עקירעג
 ןרעװלָאװער טימ ןסירעגניײרַא ךיז טָאה'מ ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג עקַאט ןענייז'ס
 ,טלעג ןבעג וצ רעמערק רעדָא םיטַאבעלַאב יד ןופ טגנַאלרַאפ ןוא טנעה יד ןיא
 -ָארעט יד טפמעקַאב טָאה עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד .םיצפח ןוא גרַאװנסע
 יד ןריזילַארָאמעד וצ לגוסמ ןעוועג זיולב ןענייז סָאװ ,ןעגנומיטש עשיטסיר
 -תושממ םוש ןייק ןעגנערב טנעקעג טשינ ןבָאה רעבָא ,גנוגעװַאב-רעטעברַא
 ןוא רָארעט ןלעודיוװידניא רַאפ עיצַאטיגַא יד) .ןצונ ןכעלטפַאשלעזעג ןקיד
 עיצַאזינַאגרָא יד קָאטסילַאיב ןיא טריפעג 19027-4 ןיא טָאה סעיצַאירּפָארּפסקע
 .(ןרענָאיצולָאװער-ןטסילַאיצַאס --- .ר.ס ןופ

 -גתלפ -- דנוב ןופ טעטימָאק רעקָאטסילַאיב ןופ סעבַאגסיוא יד ןיא
 ןענייז (1904 גנילירפ) 2 .מונ ןוא (1902 רעבמעטּפעס) 2 רעמונ לעטטעלב
 םזיר .ס ןופ עירָאעט יד טריקיטירק ןבָאה סָאװ ,ןעלקיטרַא עלעיצעּפס ןעוועג

 -ידניא ןדנעוװאוצנָא .ר.ס עקיטרָא יד ןופ עיצַאטיגַא רעד ןגעק טנרָאװעג ןוא
 -ָארּפסקע ןריפכרוד ןוא טכַאמ רעד ןופ רעיײטשרָאפ יד יבגל רָארעט ןלעודיוו
 עסַאמ יד ןעוו, : ןרָאװעג טגָאזעג זיא רָארעט ןלעודיווידניא ןגעוו .סעיצַאירּפ
 טנכער ײצילָאּפ רעד ןופ יירעדרעמ רעד רַאפ ןוא ןטייוו ןופ טייטש ןצנַאג ןיא
 םעד טימ ףמַאק רעזנוא ןיא זנוא סָאד ןעק ,טייז רעד ןופ רעצימע ּפָא ךיז
 ןעמענוצ סָאד :סעיצַאירּפָארּפסקע ןגעוו ןוא ,(2 ,מונ) ?ןפלעה טשינרָאג םזירַאצ
 -ָאװער רעלַאיצָאס ַא ןופ טַאטלוזער ןיא רונ ןעמוק ןעק םוטנגייא סָאד
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 רעמיטנגייא ענלצנייא ייב ןעמענוצ -- "ןסקע; ךרוד טשינ רעבָא ,עיצול

 רעייז בילוצ ךעלדעש רעיוהעגמוא ?ןסקע;ק יד ןענייז ןגעקַאד .ןגעמרַאפ רעייז

 ,(3 ,מונ) גנוקריוו רעקידנריזילַארָאמעד

 1904 ןיא ןבָאה רעטרע ערעדנַא עקינייא ןיא ןוא וועשטידרעב ןיא ךיוא

 -רַאנַא ןײטשטנַא ןעמונעג רעגנוה ןוא טײקיזַאלסטעברַא רעד ןופ ןדָאב ןפיוא

 ,,ר.ס יד ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהעגרעטנוא ןענייז סָאװ ,ןעגנומיטש עשיטסיכ

 עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןיא ןביולגמוא ןַא ןפַאש וצ טימַאב ךיז ןבָאה עכלעוו

 ,ןדָאטעמ-ספמַאק

 -סטעברַא יד ואוו ,טעטש ערעדנַא ןוא קָאטסילַאיב ,שזדָאל ,עשרַאװ ןיא

 רעד טָאה ,ןעמרָאפ עלַאפָארטסַאטַאק ןעמונעגנָא 1904 ןיא טָאה טײקיזָאל

 רעוויסנעטניא ןוא טעברַא רעד טימ ךיז ןלייט וצ רעטעברַא יד ןפורעג דנוב

 ,םישזער ןשירַאצ םעד ןוא המחלמ רעד ןגעק ףמַאק ןרענָאיצולָאװער םעד ןריפ

 -עג יד ןפמעקַאב וצ ןעלטימ עלעיצעּפס ןעמונעגנָא טָאה טכַאמ-סגנוריגער יד

 עשיאיײצילַאּפ יד טקרַאטשרַאפ טָאה יז :עזָאלסטעברַא ןסַאמ יד דצמ רַאפ

 טקישעגסױרַא זײװנסַאמ טָאה ןוא ןסַאג יד ןיא ןלוטרַאּפ עשירעטילימ ןוא

 ערעייז ןיא טריפעגּפָא יז ּפַאטע ןטימ ןוא טעטש ערעסערג יד ןופ עזָאלסטעברַא

 ,.רעטרע-םייה עקידרעירפ
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 רעגייטש-סנבעל םעיינַא רַאפ ףמַאק 6

 יּפִא ךיז גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד טָאה ןָא ביוהנָא עמַאס ןופ
 ןשיטילָאּפ ריא ןיא רענָאיצולָאװער .רעגייטש-סנבעל ןזעיגילער ןופ טרעקעג

 ,ןבעל ןשידיי ןכעלרעניא ןיא ןעועג ױזַא ךיוא יז זיא ,טקעּפסַא ןלַאיצָאס ןוא
 -סױרַא רעמ ןוא רעמ ץלַא ןבָאה טייקכעלטלעוו ןופ ןצנעדנעט יד ואוו

 .ןעמרָאפ ןוא ןעמרָאנ עזעיגילער ןוא עשיקנערפ-טלַא יד ןסיוטשעג
 סָאד טָאה ,קידיאנק ןוא שיטַאנַאפ ןעוועג ןענייז ןטלַא ןופ םידיסח יד

 -עג ןבָאה ןעמיוצ עזעיגילער יד ,ףמַאק ןקידרדסכ ןיא ןעמוקפיוא טזומעג עיינ
 רענעגייא רעד דצמ דנַאטשרעדיװ ןקרַאטש ַא ייב ןרעוו ןכָארבעגכרוד טפרַאד
 -ּפָארַא טנַאװעג ןבָאה סָאװ ,יד טײלגַאב טָאה רָארעט רעקיטסייג ַא .הביבס
 ,"ךשיה-ךרד/ ןופ ןייגוצ

 "רעדיוװ ןגיזַאב טפרַאדעג ןעמ טָאה טייז רעשידיי רעד ףיוא זיולב טשינ
 טזומעג ןבָאה ,רוטלוק עכעלטלעוו-שידיי ַא ןעלקיװטנַא ןענעק וצ .,ןדנַאטש
 ענעצס רעד ףיוא זיא ָאד ןוא .סעיצוטיטסניא עסיוועג ןרעוו טיובעגפיוא
 עשיטילָאּפ ענייז בילוצ סע טָאה סָאװ ,םישזער רעשירַאצ רעד ןטערטעגסױרַא

 טביולרעד ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא סָאװ ,עקיצנייא סָאד .טזָאלעג טשינ םימעט
 .רוטַארעטיל עשידיי עיינ יד ןעוועג זיא -- רוזנעצ רעגנערטש ַא רעטנוא --
 ןופ טשרע טביולרעד ןעמ טָאה גנוטייצ-גָאט עשידיי עקיצנייא-ןוא-ןייא ןַא
 רוטלוק רעכעלטלעוו-שידיי ןופ ןטקַא ןוא סעיצוטיטסניא עכעלטלעוו ,2
 -הכולמ רעד ןופ ןליוו םעד ןגעק רקיעב ןריפכרוד ןוא ןעיוב טנעקעג ןעמ טָאה
 ןרָאי ןופ ךשמב עסערּפ רעלַאגעלמוא ןייז טימ טָאה דנוב רעד יװ ןוא .טכַאמ
 -רושז ןוא ןעגנוטייצ עשידיי ףיוא טָאברַאפ ןשירַאצ םעד ןכָארטשעגרעביא
 ,טייקיטעט רעלערוטלוק ןופ טיבעג ןפיוא ןוטעג ךיוא רע טָאה ױזַא ,ןלַאנ
 יא ,רעזעיגילער-שידיי רעד ןופ יא תועינמ יד ןייז רבוג טימַאב ךיז טָאה רע
 ,טייז רעשיטילָאּפ-שהכולמ רעד ןופ

 עכעלטלעוו םוכס םעניילק ַא טַאהעג טָאה ןדיי טכיש רעניד ַא זיולב
 ,שרדמ-תיב ןוא הבישי ,רדח ןיא ןרָאי עגנוי יד קידנעגנערברַאפ .גנודליב
 -טלעו רעד טײקמַאזקרעמפיוא םוש ןייק רעדָא קינייו טקנעשעג ייז ןבָאה
 -ָאיסעּפָארּפ ןופ טכיש רעניילק רעד ןעוועג זיא םַאנסיוא ןַא .גנודליב רעכעל

 -רעווינוא ןוא סעיזַאנמיג יד ןיא טרידוטש טָאה סָאװ ,ץנעגילעטניא רעלענ
 ןוא יור ןעוועג טייהרעמ רעסיורג ריא ןיא זיא עסַאמ-רעטעברַא יד .ןטעטיז
 ייב ,גנודליבטסבלעז ךרוד טָאה סָאװ ,לייט םעניילק ַא ץוחַא ,טעדליבעגמוא

 ןעמוקַאב לוש-סקלָאפ רענָאיזַאק רענײמעגלַא ןַא ןיא רעדָא רערעל עטַאווירּפ

 ,גנודליב ערַאטנעמעלע
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 ןַא טגָאז -- רעטעברַא ערעזנוא ןופ ןבעל םוצ וצ ךיז ןקוק רימ ןעוו;
 רימ ןקרעמַאב -- (1904 רַאונַאי דנוב ןופ טעטימָאק רעשזדָאל ןופ ףורפיוא

 ןעייטש רעטעברַא ליפ זַא ,זנוא ןזייוװַאב עכלעוו ,ןעגנוניישרעד עכלעזַא טרָאד

 יב ךעלגעממוא זיא סָאװ ,עפוטש-גנולקיװטנַא רעקירעדינ ַאזַא ףיוא ךָאנ
 ןופ לייט ןטייווצ ַא ןיא ןוא ..."ליפעג-טסבלעז ןטלקיװטנַא ןַא טימ ןשטנעמ
 ךיז ףרַאד ןעמ, :(ןָאיַאר רערימָאטישז-רעוועשטידרעב) ןילָאװ ןיא --- דנַאל

 לָאז ןעמ ,טעטש עניילק יד ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןבעל סָאד ןלעטשרָאפ

 עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןבָאה ןעק'ס גנוטיידַאב ַא רַאפ סָאװ ןײטשרַאפ
 -רעטצניפ .טרָאװ ןופ ןיז ןלופ ןיא שינרעטצניפ .רעטרע ענױזַא ןיא עיצַאטיגַא
 קנופ ןייק .םורַא ןוא םורַא שינרעטצניפ ,חומ ןיא שינרעטצניפ ,ןבעל ןיא שינ
 ."ןטייצ ערעסעב ףיוא גנונעפָאה ןופ ץילב ןייק ,טסעטָארּפ ןופ

 גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא
 "רַא יד .עסַאמ-רעטעברַא רעד ןופ ָאװינ רעלערוטלוק רעד ןביוהעג ךיז טָאה
 -- ןלהוש יד; .העּפשה רעלַאקירעלק רעד ןופ טיירפַאב ךיז ןבָאה רעטעב
 -סעפינַאמ עשיטילָאּפ ןופ טרָא ןַא ןרעוו -- ןילָאװ ןופ טכירַאב ַא טגָאז
 רעדינ' ןעיירשעגסיוא ךיז ןרעה ה"רי רסיק םעד ךרבש:ימ טָאטשנָא ,סעיצַאט
 רעטעברַא רעד, ..." !םזילַאיצַאס רעד עבעל סע' ,'גנושרעהטסבלעז רעד טימ

 רעמ ןָא ךיז טביוה רע ,רוטלוק רעשיאעּפָאריײא רעד וצ תוכייש רעמ טמוקַאב
 םעד טימ ךיילג ןוא ןבעל ןכעלטנפע םעד טימ ,טלעוו רעד טימ ןריסערעטניא

 יײיס -- גנוקירדרעטנוא ןימ ןדעי ןגעק טסעטָארּפ רעד םיא ןיא טסקַאוװ
 ,(*= ?רעשילַארָאמ ייס ,רעשימָאנָאקע ייס ,רעשיטילָאּפ

 ןפיוא גנורעדנע רעלַאקידַאר ַא ןָא זַא ,ןובשח ַא ןבעגעגּפָא ךיז טָאה'מ

 ןטיירב ַא ןיא ןטַאטלוזער עקידנכיירג"ףיט ןענייז גנואיצרעד רעשידיי ןופ טיבעג
 ךיז טָאה רע .ןעמונעגפיוא עגַארפ יד טָאה דנוב רעד .ךעלגעמ טשינ םענרַאפ
 ןטייהנגעלעג עקיסַאּפ ייב .רערעל עשידיי טייז ןייז ףיוא ןעיצוצ טימַאב
 -ָאמ ןעיוב ןופ טייקכעלגעמ יד .ןפורפיוא טימ טדנעװעג ייז וצ ךיז רע טָאה
 טקורעגּפָא ןעוועג ךָאנ ןעגנוגנידַאב ענעי ייב זיא ןלוש-סקלָאפ עשידיי ענרעד

 -עג טלָאמעד טָאה דנוב רעד סָאװ ,עקיצנייא סָאד .ץנַאטסיד רעטייוו ַא ףיוא
 ןסרוק עמייהעג ןפַאש זיא ,גנודליב ןופ טיבעג םעד ףיוא קידתושממ ןוט טנעק
 ןיא רע טָאה סָאד ןוא ,רעטעברַא ענעסקַאװרעד רַאפ ךעלזיירק-גנודליב ןוא
 ךס ַא ןיא ןוטעג ןעגנוגנידַאב עטערקנָאק יד ןופ ןעמַאר עטצענערגַאב יד

 .רעטרע

5 
 לא 8

 -פיוא ןופ טעברַא רעד ןיא ןגײלנײרַא טזומעג ןעמ טָאה עיגרענע ךס ַא
 ללכב ןענייז ךעלטעטש לָאצ רעסיורג ַא ןיא .ןקעטָאילביב ןריפ ןוא ןלעטש

 ָאי ןענייז ייז ואו ,טעטש ערעסערג יד ןיא .ןעוועג טשינ ןקעטָאילביב ןייק
 -רַא עטריזינַאגרָא יד סָאװ ,רוטַארעטיל יד ןטלַאהעג טשינ ןעמ טָאה ,ןעוועג
 ןפַאש רָאנ ,הרירב ןייק ןעװעג טשינ זיא .ןענעייל טלָאװעג ןבָאה רעטעב
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 ןעוועג ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא קעטָאילביב ַאזַא ,סעיצַאזינַאגרָא יד ייב ענעגייא
 טָאה רוטַארעטיל רעלַאגעלמוא ץוחַא .תוריד עמייהעג ןיא ,עלַאגעלמוא ןַא
 ןלַאקידַאר טימ ןרושָארב ןוא רעכיב עלַאגעל ןטלַאהעג ךיוא טרָאד ןעמ
 ,טלַאהניא

 טימ ןעגנולמַאזרַאפ עלעיצעּפס ןעמוקעגרָאפ ןענייז טייצ וצ טייצ ןופ
 ,רעכיב ןענעייל וצ טייקיטיונ רעד ןגעוו ןוא סעמעט עשירַארעטיל ףיוא סעדער
 רעד רַאפ רעכיב ןפיוק וצ ףיוא ןעגנולמַאז-טלעג טריפעגכרוד ךיוא טָאה'מ
 : סעיצַארטסוליא ייווצ ,קעטָאילביב

 -עייפ ַא טריפעגכרוד דנוב רעד טָאה 1902 רעבמעצעד ןיא .וועשטידרעב
 טדערעג טָאה'מ .ןשטנעמ 200 ןעוועג ןענייז'ס ,קעטָאילביב רעד רַאפ גנור
 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןגעוו ןוא ללכב רוטַארעטיל ןופ גנוטיידַאב רעד ןגעוו
 רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןגעו קילברעביא ןכעלטכישעג םעד ןיא .טרפב
 רעד רעטנוא ךיז טָאה יז ױזַא יו ןרָאװעג ןזיוועגנָא זיא רוטַארעטיל רעשידיי
 טשרעדנַאעגרעביא הגרדהב גנוגעװַאב:רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ גנוקריוו
 ןסיוו ןופ ןטיבעג עיינ ןוא עיינ ץלַא קידנעמענמורַא ,טרעטיירבעגסיוא ךיז ןוא
 ,רעדיל ערענָאיצולָאװער ןעגנוזעג טָאה םלוע רעד .ןבעל ןוא

 ןיא זיא 1903 הנשה-שאר גָאט ןטשרע םעד :.בוג רענוװָאק ,שזעוועינַאּפ
 100 ןעוועג ןענייז'ס ,בוט-םוי קעטָאילביב רעכעלרעי רעד ןעמוקעגרָאפ דלַאװ
 זיא סעדער יד ןופ טלַאהניא רעד .ןטנעגילעטניא ןוא רעטעברַא -- ןָאזרעּפ
 םזיטימעסיטנַא ןגעוו ,סַאלק-רעטעברַא ןרַאפ גנודליב ןופ טייקיטכיוו יד :ןעוועג
 -ער ןעגנוזעג טָאה םלוע רעד .ןגַארפ עכעלטפַאשלעזעג עלעוטקַא ןגעוו ןוא
 ןופ טערטרָאּפ רעד טקיטסעפעגוצ ןעוועג זיא םיוב ַא וצ .רעדיל ערענָאיצולָאװ
 -עג טָאה ןטפירשפיוא ערענָאיצולָאװער טימ ןָאפ עטיור ַא ןוא סקרַאמ לרַאק
 .טרעטַאלפ

 זיא'ס ,עסיורג רָאג ַא ןעוועג זיא ןקעטָאילביב עלַאגעלמוא יד ןופ לָאצ יד
 ןעניפעג םייב תורצ ענעדישרַאפ טימ גנומענרעטנוא עשילַאקיזיר ַא ןעוועג
 .ןעגנוטייצ ןוא ןרושָארב ,רעכיב יד ןשיוט םייב ןוא ןטלַאה וצ ייז ואוו ,תוריד
 ייברעד .ןעמונעגוצ ןוא טקעדעגפיוא יײצילָאּפ יד טָאה ןקעטָאילביב לייט
 .ןרַאקעטָאילביב יד ןוא הריד רעד ןופ םיטַאבעלַאב יד טריטסערַא ןעמ טָאה

 -ייא טימ טימַאב ךיז ןבָאה רעטעברַא עשידיי סָאװ ,עיצוטיטסניא ןַא ךָאנ
 -עד זיא לעיציפָא .רעטַאעט שידיי ןעוועג זיא ,ןפַאש וצ תוחוכ עכַאװש ענעג
 טָאברַאפ םעד .דנַאלסור ןשירַאצ ןיא ןטָאברַאפ ןעוועג רעטַאעט שידיי טלָאמ

 טליּפשעג ןבָאה סעּפורט עשידיי סָאװ ,םעד ךרוד ןעגנַאגעגמורַא ןעמ זיא
 ןבָאה ןעגנולעטשרָאפ עשידיי ןעז וצ היכז ַא .רעטַאעט שטייד-שידיי טשרמולכ
 ,רעטרע ןופ רעדָא טעטש עסיורג עטלייצעג ןופ רעניואוונייא זיולב טַאהעג
 רעד .עּפורט עקידנרעדנַאװ ַא ןרעוו טלגָאװרַאפ לָאמַא טגעלפ סע ןיהואוו
 -ןכַאװפיוא רעד ייב קרַאטש ןעוועג רעבָא זיא ליּפש-רעטַאעט ןעז וצ גנַארד
 ןפַאשעג ךיז רעטרע ייר ַא ןיא ןבָאה .עסַאמ-רעטעברַא רעשידיי רעקיד
 סָאװ .ןעגנולעטשרָאפ ןבעגעג טייצ וצ טייצ ןופ ןבָאה סָאװ ,סעּפורג-ןרָאטַאמַא
 -ַאב עלַאגעלמוא יד ייב ?ןעז ןעמוקעג ןענייז ליפיוו ןוא טליּפשעג ןעמ טָאה
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 ןיקסַאב ףסוי (ןַאמפָאה ןויצ-ןב .רד) ןויבצ

 קיווייל .ה ןינַאכ םוחנ



 יקסלעטוקס לדנעמ ןיקסעּפ בקעי



 ןוא רענעבילקעגוצ ַא ןייז טזומעג רעיושוצ םלוע רעד טָאה ןעגנוגניד
 זיא סָאװ ,"לַאז, ַא ןפַאש וצ ןעמוקעגנָא זיא טכייל טשינ .רעטצענערגַאב ַא
 ןעמ טָאה לָאמליײט .טָאטש רעד רעטניה ןטרָאג ַא רעדָא רעייש ַא ןעוועג טפָא
 ףיוא לָאז גיוא זייב .ַא ידכ ,טכַאנ ןטימ ךָאנ טשרע ןבױהעגנָא גנולעטשרָאפ יד
 ןענרָאװ וצ םירמוש טלעטשעגסיוא ןעמ טָאה געוו ןפיוא ,ןלַאפ טשינ ריא
 ,הנכס ַא תעב

 -עטשרָאפ-רעטַאעט ןוא ןטנוװָא-רוטלוק עמייהעג יד ןופ רעמענלײטנָא ןַא
 ,עסַאמ רעד ףיוא קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמעג ןבָאה ייז זַא ,טלייצרעד ןעגנול
 -םוי עתמא וצ יװ ןטיירג ךיז טגעלפ ןעמ עכלעוו וצ ,ןטנוװָא עקיזָאד יד ףיוא;
 ןעגנוזעג ,סעמעט עשירַארעטיל ףיוא ןגָארטרָאפ ןטלַאהעג ןעמ טָאה ,םיבוט
 עטבילַאב ןופ ןטנעמגַארפ טנעיילעגרָאפ ,רעדיל-רעטעברַא עשיסור ןוא עשידיי
 -גיוו ,טַאטשלעדע ,דלעפנעזָאר ןופ רעדיל ןרימַאלקעד טגעלפ ןעמ .רעביירש
 ןגעלפ ןטנַאלַאט ענעגייא ךיוא .,ןטעָאּפ ערעדנַא ןוא רעװָאשװָאב ,יקסוועשט
 -רעטעברַא רעד ייב טבילַאב קרַאטש .ןעגנופַאש ערעייז טימ טרָאװ םוצ ןעמוק
 ףיוא ןרעוו טריזינעצסניא ןגעלפ סָאװ ,ןעגנולעטשרָאפ יד ןעוועג ןענייז עסַאמ
 -- עוויטימירּפ רעייז ןעגנולעטשרָאפ ןעוועג ןענייז סָאד .ןטנװָא עקיזָאד יד
 רעבָא ,תוחוכ עשיטסיטרַא ענעגייא טימ רעגייטש ןשימייה ןפיוא טנדרָאעגניײא
 -עטשרָאפ יד זַא ,ןטרַאװרעד טנָאקעג םיוק ךיז טָאה םלוע רעטלמַאזרַאפ רעד
 ,(* ?סערעטניא רעד ייז וצ ןעוועג זיא סיורג ױזַא ,ןביױהנָא ךיז ןלָאז ןעגנול

 : ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עכלעזַא ןגעוו ןטכירַאב עכעלטע
 יד לַאגעלמוא לָאמ 2 טליּפשעג ,1904 :.בוג רעקסבעטיוו ,עצישזעיר

 .רעיושוצ 200 רעביא ןעוועג ןענייז'ס .רעטעברַא רענַאקירעמַא רעד עסעיּפ
 ,לבור 60 -- הסנכה ענייר יד

 עמַארד ַא -- עקינעטרעטנוא יד טליּפשעג .1904 :.בוג רעוועליהָאמ ,ידאיל
 .יקסנַא .ש ןופ

 -עברַא ןופ עּפורג-ןרָאטַאמַא ןַא טָאה 1903 ביױהנָא ןוא 1902 ףוס ,ענווָאק
 עטשרע סָאד ןעמ טָאה טליּפשעג .ןעגנולעטשרָאפ עלַאגעלמוא 2 ןבעגעג רעט
 ,ןשטנעמ 125 ןעוועג ןענייז'ס .ַאקצינּפָאנָאק ַאירַאמ ןופ יקסנַאדג לדנעמ לָאמ
 יד טליּפשעג ןעמ טָאה רעטעּפש ןכָאװ רָאּפ ַא ,לבור 12 ןעוועג זיא הסנכה
 ןטלַאהעג ןעמ טָאה גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ .רעטעברַא רענַאקירעמַא רעד עסעיּפ
 זיא -- דנב םעד תבוטל הסנכה יד .ןַאמ 200 ןעוועג .עדער עשיטילָאּפ ַא
 ,לבור 20 ןעוועג

 טָאה עפורג"ןרָאטַאמַא יד .,1903 ביֹוהנָא : .בוג רעדנעלרוק ,עווַאביל
 רעד ךָאנ .רעבערג- ןלױק עסעיּפ יד רעיושוצ 60 רַאפ לַאגעלמוא טליּפשעג
 ערענָאיצולָאװער ןעגנוזעג ןוא סעדער ןטלַאהעג ןעמ טָאה גנולעטשרָאפ
 ,רעדיל

 -רָא עשידנוב יד טָאה 1904 טסוגױא 29 םעד :.בוג רעקסנימ .קסיורבַאב
 יד .ףָארטש יד .נ.א גנולעטשרָאפ עלַאגעלמוא ןַא טריפעגכרוד עיצַאזינַאג
 ,םירבח ענעגייא ךרוד טליּפשעג ןוא ןבירשעגנָא ןרָאװעג זיא עסעיּפ

 ןבעגעג רעטעברַא ןבָאה 1903 רעבמעווָאנ ןיא : .בוג רעקסנימ ,ווָאסירָאב
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 ךיוא טָאה'מ ,רעטעברַא רענַאקירעמַא רעד עסעיּפ רעד ןופ גנולעטשרָאפ ַא
 -- הסנכה יד .רעיושוצ 120 ןעוועג ןענייז'ס ,טרימַאלקעד ןוא רעדיל ןעגנוזעג
 .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעקיטרָא רעד רַאפ

 עּפורג-ןרָאטַאמַא יד טָאה 1903 הרות תחמש :.בוג רענוװָאק ,רימָאקליװ
 130 טפיוקרַאפ טָאה'מ .רעטעברַא רענַאקירעמַא רעד גנולעטשרָאפ ַא ןבעגעג
 ,ןטעליב

 ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא 1903 ץרעמ 20 םעד :.בוג רענווָאק ,לעווַאש
 רַאפ הסנכה ענייר יד .ןשטנעמ 100 רַאפ גנולעטשרָאפ-רעטַאעט עמייהעג ַא
 ,לבור ןבלַאה ַא ןוא 56 ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא רעד

 ןדנוברַאפ ןעוװעג לָאמלייט ןענייז ןעגנולעטשרָאפ עלַאגעלמוא עכלעזַא

 ןיא ,.בוג רענליוו ,ןָאגרָאמס ןיא זיא ,לשמל ,ױזַא ,ןפָארטש ןוא ןטסערַא טימ
 -ייב 2 םורַא ,לקַאטקעּפס ַא ןעמוקעגרָאפ 1902 רעבָאטקָא ןט1 ןופ טכַאנ רעד
 ,טרָא סָאד טקעדטנַא קילעפוצ ןקַאזָאק ןוא ײצילָאּפ ןופ לורטַאּפ ַא טָאה טכַאנ
 רעד טָאה ,טסערַא ןרעטנוא קידנעייז ןיוש ,ןשטנעמ 200 ןעמונרַאפ ןבָאה יז
 ,ןפורסיוא טכַאמעג ןוא רעדיל ערענָאיצולָאװער ןעגנוזעג םלוע

 -רַאפ ןוא קרַאטש ןעװעג זיא ליּפש-רעטַאעט וצ קשח רעד טייוו יו
 לטעטש ןיא :דָאזיּפע ןשיטַאמָאטּפמיס ןקידנגלָאפ ןופ ןעז וצ זיא ,טײרּפש
 -סַאלק ַא ןיא (1904 ביױוהנָא רעדָא 1903 ףוס) ןבָאה ,.בוג רענליוו ,טַאילַאמ

 -רָאפ ןביױוהעגנָא ןוא ךעלגניי 15 טלמַאזרַאפ ךיז הרות-דומלת רעד ןופ רעמיצ
 טימ ץָאלק ַא .טרעקעל שריה ןוא לָאוו ןָאפ ליּפש עטײרּפשרַאפ יד ןלעטש
 לגניי ןייא .ןט2 םעד יַאלָאקינ רַאצ םעד טריציפינָאזרעּפ טָאה טפירשפיוא ןַא
 שריה -- רעטייוצ ַא ,לַאװ ןָאפ רָאטַאנרעבוג רענליו םעד טליּפשעג טָאה

 טרעקעל ,ןטנַארטסנָאמעד טסיימש לַאװ ןָאפ יו ןזיוועג טָאה'מ .ןטרעקעל

 טצעז'מ ןוא ןטרעקעל טּפַאכ ןעמ ,קריצ ןופ ןײגסױרַא םייב םיא ףיוא טסיש
 :ןגירשעג ןוא טלעטשעגפיוא ךיז ןבָאה ךעלגניי עלַא .עמרוט ןיא ןיירַא םיא
 !טרעקעל רעדורב רעזנוא ןופ טסייג רעד ןבעל לָאז !לַאװ ןוילת ןטימ רעדינ

 סָאװ ,(טנַאיצילָאּפ רעשיפרָאד ַא) יקסטָאס רעד זיא ,ןפורסיוא יד קידנרעהרעד
 טָאה לגניי קירעי-8 ןַא .הרות-דומלת ןיא ןײרַא ,ןעגנַאגעגיײברַאפ דָארג זיא
 -ַאֹּפ רעד רַאפ טָאה ןוא עמרוט ןיא ןסעזעג זיא רעדורב ןייז זַא ,טגָאזעג םיא
 .ריא רַאפ ארומ ןייק טשינ ךיוא טָאה ןײלַא רע ןוא ארומ ןייק טשינ ייציל
 רעד ןופ ןפרַאװאוצסױרַא ןסָאלשַאב ןוא הפיסא ןַא טכַאמעג ןבָאה םיאבג יד
 .ךעלגניי יד ןופ 14 הרות-דומלת

 -טלעוו ריא ןוא רעטעברַא עשידיי יד ןופ גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער יד
 ערעטיירב ןיא גנַאלקּפָא ןקרַאטש ַא ןענופעג ןבָאה טייקיטעט עלערוטלוק-ךעל

 זיא ןרָאװעג טרעדורעגפיוא זיא סַאג עשידיי יד טייוו יו ןמיס ַא ,ןטכיש
 ןביוהעגנָא ךיז טעטש לָאצ ַא ןיא טָאה 1904-1902 ןרָאי יד ןיא סָאװ ,טקַאפ רעד
 ןופ סעיצַאזינַאגרָא ןעײטשטנַאס .עכעלטנגוי ןוא רעדניק ןופ גנוגעװַאב ַא
 ןוא ייז ןשיווצ םוהת רעד ךיז טפיטרַאפ'ס .רעליש ןופ ןוא רעטעברַא-רעדניק
 -סנבעל ןכעלטלעוו םוצ ךיז ןסייר ייז ,ןרעטלע עוויטַאװרעסנָאק ערעייז

 עכעלטנגוי ןוא רעדניק .ןטקַא ענעדישרַאפ ןיא סיוא ךיז טקירד סָאד .רעגייטש
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 "ייא טלעטשעגסױרַא ןוא ןקיירטש עשימָאנָאקע ןיא ןעמונעג לײטנָא ןיוש ןבָאה
 "יש ןוא רעליש .סעיצקַא עשיטילָאּפ ןיא ןפלָאהעג ךיוא יוװ ןעגנורעדָאפ ענעג
 ןגעק עדריוו רעייז ןקידיײטרַאפ ןביוהעגנָא סעיזַאנמיג יד ןיא ןבָאה סנירעל
 ,רערעל עשיטימעסיטנַא ןוא עשירַאצ ןופ ייז וצ גנואיצַאב רעקידנקידיײלַאב רעד
 ,טַאהעג ארומ ןבָאה עכלעוו ,ןרעטלע יד ןופ ןליוו ןשוריפב ןגעק לָאמטּפָא

 "נָאלוש רעד ךרוד ןרעוו טפָארטשַאב רַאפרעד ןלעװו רעדניק ערעייז זַא
 ,גנוריפ

4 
 לא

 -רַא עשידיי יד רַאפ זיא טייצ רענעי ןופ ןעגנוגנידַאב עשירַאצ יד ןיא
 ןענעדרָאוצניא ךעלגעמ ןעוועג טשינ גנולייוורַאפ עטושּפ ַא וליפא רעטעב
 -עג ןענייז'ס .ןעגנולייוורַאפ לַאגעלמוא טריפעגכרוד רעבירעד טָאה דנוב רעד

 ךעליירפ טָאה'מ ואוו ,סעמַאיל יד ןעוועג ןענייז רעלוּפָאּפ ,םינימ עכעלטע ןעוו

 -נערַאפ ךיז םוקנעמַאװצ רעכעליירפ ַאזַא טָאה לָאמניא טשינ .טכַארברַאפ
 לָאצ יד ןעוועג זיא סיורג סרעדנוזַאב .זױה-טסערַא ןיא -- קירעיורט טקיד
 ,לשמל ,ױזַא .ייליבוי ןשידנוב ןופ ןעגנורעייפ עכעלרעי יד תעב סעמַאיל

 12 ןעמוקעגרָאפ (1904) דנוב ןופ ייליבוי ןקירָאי-7 םוצ קסניווד ןיא ןענייז
 עמַאיל ַא ןופ םַארגָארּפ סָאד ,ןשטנעמ 40 זיב 25 ןופ רעדעי ףיוא ,סעמַאיל
 הקשמ ךעלזעלג ייב ,ןטסָאט ,סעיצַאמַאלקעד ,גנַאזעג ןופ ןענַאטשַאב זיא
 רַאפ ןוא דנוב ןרַאפ טלעג טלמַאזעג ךיוא ןוא טגנערברַאפ ךעליירפ ןעמ טָאה
 ןיא ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענייז סעמַאיל ןוא ןעגנורעייפ .םירבח עטריטסערַא
 ןוא רעשיטסילַאיצַאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ געט-קנעדעג ענעדישרַאפ
 ,גנוגעוַאב רערענָאיצולָאװער

 רבח ַא ןופ הנותח ַא ףיוא .ןעזסיוא רעדנַא ןַא ןעמוקַאב ןבָאה תונותח יד
 -ריזינַאגרָא יד -- עטנַאקַאב עלַא ןעמוק ךעלנייוועג ןגעלפ עטרבח ַא רעדָא

 רעבָא ,ןישודקו-הּפוח יד ןבילבעג זיולב זיא חסונ ןטלַא ןופ .רעטעברַא עט
 טימ החמש יד טליפעגסיוא ןבָאה טסעג יד .שרעדנַא ,יינ -- עקירעביא סָאד
 ,טלַאהניא םעיינ ַא

 ןעמוקרָאפ טגעלפ החמש יד, :ןַאמרעב עקשטעבייל םעד ןגעוו טלייצרעד
 גנוקילײטַאב רעד טימ טָאטש ןופ ןלַאז-הנותח עטסערג יד ןופ םענייא ןיא
 יד ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ לָאמ סעכנַאמ .עיצַאזינַאגרָא רעצנַאג רעד ןופ
 ןבָאה עטליײצעג זיולב סָאװ ,טעטימָאק ןופ רעייטשרָאפ עטריריּפסנָאקרַאפ
 ןרעדנוזַאב רָאג ַא החמש רעד ןבעגעגוצ טָאה סָאד .ןענייז ייז רעוו טסואוועג
 טגעלפ עינָאמערעצ-הנותח עלענָאיצידַארט יד .ץנַאלג ןקידבוט-םוי-שיטסימ
 ןבָאה םינתוחמ ערעטלע יד ייס ,עמַאמ-עטַאט ייס .טקיטרַאפעגּפָא ךיג ןרעוו
 םיקוסּפ טימ ,סנצעזַאב טימ תוקזחמ עסיורג וצ ןייק זַא ,ןענַאטשרַאפ טוג ץנַאג
 ןייטשרַאפ טגעלפ ןחדב רעד וליפא .ןכַאמ טשינ ןעמ ףרַאד סטכענייװַאב ןוא
 עקיטיידייווצ ןוא ןזרעפ ןטכעלפניירַא ןעמַארג עלענָאיצידַארט ענייז ןיא ןוא
 עתמא יד. .'םינתוחמ עגנוי עשילרעטסיוא יד ןופ קַאמשעג ןטיול םיזמר
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 ןגעלפ םינתוחמ ערעטלע יד ןעוו ,טלָאמעד טשרע ןביוהנָא ךיז טגעלפ הנותח

 ןשטניוו ןוא ןעלטנַאמ עװָאטַאנַארג ערעוװש יד ןָאטנָא טכַאנ רעבלַאה ךָאנ
 ,ןטסָאט יד טימ סעדער יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה טלָאמעד ,'בוט-לזמ' הלכ-ןתח

 ערענָאיצולָאװער ןעגניז סָאד ןוא ןקעווצ ענעדישרַאפ ףיוא טלעג ןביילק סָאד
 ןקידנע סע ךיז טגעלפ לָאמ עלַא טשינ .ןײרַא גָאט ןעָארג ןיא זיב --- רעדיל

 ןטסָאט יד ןופ ןערב ןטימניא זַא ,לָאמנייא טשינ טריסַאּפ טָאה סע :שילידיא ױזַא

 סָאװ ןרָאװעג ריואוועג זיא יײצילָאּפ זַא ,טסואוורעד ךיז ןעמ טָאה סעדער ןוא
 -ָאװער ערעסערג ייב , ..?טלגנירעגמורַא זיא לַאז רעד זַא ןוא רָאפ טמוק ָאד
 -גניא ןופ גנודנירג ,םירעיוּפ יד ןופ גנואיירפַאב יד יו ,םיבוט-םוי ערענָאיצול
 ןוא ןטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא ףיוא טַאטנעטַא ןכָאנ גָאט-רָאי ,לַאנָאיצַאנרעט
 -הנותח יד ןיא ןענעדרָאנײא עיצַאזינַאגרָא יד טגעלפ ןטייהנגעלעג עכעלנע ייב
 ןַא ףיוא יוװ ןייז לָאז ץלַא ידכ ,הלכ-ןתח עוויטקיפ טימ ,םיאנת עוויטקיפ ןלַאז

 ןפיוא ןגיל ייז ןזָאל ןוא ןביירשנָא םיאנת יד וליפא ןעמ טגעלפ ,םיאנת עתמא

 ,(+? "רשכ ןעזסיוא לָאז ץלַא ,שיט

 800 זיב ןעמוקעג ןענייז ,1904 ,קסניווד ןיא רבח ַא ןופ הנותח ַא ףיוא
 ףיױרַא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רעיײטשרָאפ ַא זיא טכַאנייב 2 בלַאה .ןשטנעמ
 רעטעברַא יד ןופ עגַאל רעד ןגעוו עדער ַא ןטלַאהעג ןוא ענובירט רעד ףיוא
 ןגעו טדערעג טָאה רעטייווצ ַא .גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןגעוו ןוא
 ןעוועג ןענייז'ס .סיזירק ןשימָאנָאקע ןגעוו ןוא המחלמ רעשינַאּפַאי-שיסור רעד
 רעד ןופ סנקעדַאב םייב ןענייו ךעלנייוועג ןגעלפ סָאװ ,ןעיורפ ליפ .סעדער 4
 -ָאּפ יד תעב ןרערט ןסָאגרַאפ טציא ןבָאה ,ןחדב ןופ תושרד םתס ןוא הלכ
 טגנערברַאפ םלוע רעד טָאה גנומיטש רעטוג רעייז ַא ןיא .סעדער עשיטיל
 ,ירפ רעד ןיא 7 זיב

 ײצילָאּפ רעדָא .קיטַאלג ּפָארַא תונותח עכלעזַא ןענייז קידנעטש טשינ
 יד טָאה סעדָא ןיא .טרסמעג טָאה'מ רעדָא ,ןרוטש יד ףיוא ןלַאפעג ןיילַא זיא
 הנותח ַא טלגנירעגמורַא 1904 טסוגיא 15 ןופ טכַאנ רעד ןיא יײצילָאּפ

 ,עלַא ןעמ טָאה ןעמונעג .ןשטנעמ 150 ךרעב טריטסערַא ןוא רעטעברַא ןַא ןופ
 ןוא רמז-ילכ יד וליפא טריטסערַא טָאה'מ .ןרעטלע עריא ןוא הלכ רעד ץוחַא

 ,שמש ןקירָאי-70 ןטלַא םעד

 לייוו ,ןעיירעגירק וצ ןייגרעד ךיוא לָאמליײט טגעלפ תונותח עכלעזַא ףיוא

 "טשטיישרַאפ , יד ןגָארטרַאפ טנעקעג טשינ ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ןענייז'ס
 עויטַאװרעסנָאק יד ןבָאה בור-יּפילע ."טייל עגנוי עקיטנייה, יד ןופ דייר
 .ןבעגכָאנ טזומעג ןטנעמעלע

* 
 לא +

 -קָאדָאטרָא יד ןבָאה ָאד .תויוול יד ייב ןייגוצ סע טגעלפ רעשימרוטש ליפ

 --- טייז רערעדנַא ןַא ןופ עציטש ַא טַאהעג םיגהנמ עיינ יד ןופ רענגעק עשיס
 טלדנַאװרַאפ טפָא ךיז ןבָאה ןטסידנוב ןופ תויוול יד .טכַאמ רעשירַאצ רעד ןופ
 -עצ וצ טימַאב ךיז טָאה יײצילָאּפ יד סָאװ ,סעיצַארטסנָאמעד עשיטילָאּפ ןיא
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 ןעזעגסיוא ןבָאה'ס יו טָא .גנוסיגרַאפ-טולב טימ וליפא לָאמלייט ,ןרעטש

 ; ןטסידנוב ןופ תויוול

 -ַאּפ עטָאנ טסידנוב רעד ןברָאטשעג זיא 1904 טסוגיא 231 םעד :קסניּפ
 ןייז וצ ןטײלגַאב םיא ןעמוקעג ןענייז סעטרבח ןוא םירבח ליפ .יקסלערָאג
 ןפרָאװרַאפ ַא ןיא רבק ןרַאפ טרָא ןַא טמיטשַאב ןבָאה םיאבג יד .ור רעקיביײא
 -סיוא ןוא טרָא ןַא ןבילקעגסיוא ןיילַא ןבָאה םירבח יד .ןימלע-תיב ןופ לקניוו

 ןבָאה רעטעברַא יד .טלעטשעגנגעק ךיז ןבָאה םיאבג יד .רבק ַא ןבָארגעג
 טעוו'מ ביוא ,רבק סקידצ םייב ןייז רבקמ רבח רעייז ןלעװ ייז זַא ,טָארדעג
 ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא רבק םענעפָא םייב .טקריוועג טָאה סָאד .ןבעגכָאנ טשינ
 ײצילָאּפ יד ייז טָאה ,ןימלע-תיב ןופ סױרַא ןענייז רעטעברַא יד ןעוו .עדער ַא
 רעד ךרוד ןסיירכרוד ךיז ןעגנולעג זיא לייט ַא .ןטייז עלַא ןופ טריקַאטַא

 טימ .,ןעלגנירמורַא ןזיװַאב ןעמ טָאה ןשטנעמ 105 רעבָא ,טייק רעשיאייצילָאּפ

 ךָאנ .טָאטש ןופ סַאג-טּפױה רעד רעביא טריפעג ייז ןעמ טָאה ןדרעווש עלָאג
 ,טײרפַאב ייז ןעמ טָאה געט 3

 רעד עטָאכוס ןופ ןברָאטשעג זיא 1904 ץרעמ 6 םעד :וועשטידרעב
 סָאד זַא ,טגָאזעג ןבָאה ןדיי עשיטַאנַאפ .טסידנוב ַא ,היעש רעטעברַא-רעטסוש
 טלעטשעגקעװַא טָאה יײצילָאּפ יד .תוסרוקיּפא ןייז רַאפ ףָארטש סטָאג זיא
 ןוא ןשטנעמ טנזיוט ןעמוקעג ןענייז היוול רעד וצ .הריד ןייז םורַא ךַאוװ ַא
 -עגּפָא ןבָאה רעטעברַא יד .םלוע רעסיורג ַא טרַאװעג ךיוא טָאה געוו ןפיוא
 טימ רעטסײמצילָאּפ רעד ןעמוקעג זיא תמ ןופ בוטש ןיא ,טעברַא יד טלעטש
 ןפיוא .יײצילָאּפ ןופ טכַאװַאב ןעוועג זןיא געו רעצנַאג רעד .סעװַאטסירּפ
 געװ ןטימ ןיא .,רעטילימ גנוליײטּפָא ןַא טיירגעגנָא ןעוועג זיא ןימלע-תיב

 ןטינשענּפָא לייט ַא ןוא םלוע ןפיוא ןפרָאװעג ךיז ןדרעוװש טימ יײצילָאּפ טָאה

 -תיב ןפיוא ןסײרנײרַא ךיז ןזיווַאב טָאה לייט רעניילק ַא זיולב .,ןורָא ןופ
 ןרירטסנָאמעד ןביוהעגיָא ןבָאה ,טזָאלעגנײרַא טשינ טָאה'מ סָאװ יד ,תורבקה
 ,ןבירטעצ ייז טָאה רעטילימ ןוא ײצילָאּפ רעבָא ,טָאטש ןופ ןסַאג יד רעביא

 קַאסיא רעוט רעשידנוב רעד ןברָאטשעג זיא 1904 לירּפַא ןיא :קסבעטיוו
 ןצרַאה ןיא ּפַאלק ַא בילוצ םישדח עכעלטע טקנערקעג טָאה רע .ןָאסלעגָאפ
 ,ןשטנעמ 2350 ןעמוקעג ןענייז סטכַאנ וצ תבש היוול רעד וצ .טסערַא ןַא תעב
 9 .היוול יד ןכַאמ טזָאלעג טשינ רעבָא ןבָאה עירעמרַאדנַאשז ןוא יײצילָאּפ

 יז ןבָאה סעקיַאהַאנ טימ .רעבלעוועג יד ןכַאמרַאפ ןסייהעג ייז ןבָאה רעגײזַא
 טזָאלעג טשינ ןעמ טָאה טכַאנ ןטימ זיב .םלוע םעד ןביירטעצ וצ טימַאב ךיז
 -ַאּפ טָאה ,ןגָארטעגסױרַא תמ םעד ךעלדנע טָאה'מ ןעוו .תמ םעד ןגָארטסױרַא
 ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז ןבָאה ןעמרַאדנַאשז 2 ןוא םלוע םעד טלײטענּפָא ייציל

 ןעמרַאדנַאשז ןוא יײצילָאּפ ,ּפָאלַאג ןיא דרעפ סָאד ןבירטעג ןוא הלגע רעד

 םעד טישרַאפ ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ ,הלגע יד ןרָאפעגכָאנ סעקשזָארד ןיא ןענייז
 ןופ רענלעז עטָאר ַא טײרגעגנָא ןעועג ךיוא זיא ןימלע-תיב ןפיוא .רבק

 ,קלוּפ-עירעליטרַא

 ןקנַארק -טיױט ַא טזָאלעגסױרַא עמרוט ןופ ןעמ טָאה 1904 :וועינישיק
 היוול רעד וצ .ןברָאטשעג רע זיא יַאמ 8 םעד .ןייטשנרעב ףסוי רבח םעד

 1סו



 ןענַאטשעג זיא ןימלע-תיב ןרַאפ .סעטרבח ןוא םירבח 200 ןעמוקעג ןענייז
 ןבירטעצ זיא םלוע רעד .םיבורק יד זיולב טזָאלעגנײרַא טָאה סָאװ ,יײצילָאּפ

 ,ןפוא ןלַאטורב ַא ףיוא ןרָאװעג
 "רעב ַא ןברָאטשעג זיא טכוזדניווש ןופ : ,בוג רעקסבעטיוו ,עקווַאלסערק

 רעטעברַא עשיסור ןוא עשידיי עלַא ןבָאה 1904 רַאורבעפ 11 םעד .רעטש
 רעד ןיא טלמַאזרַאפ ךיז ןוא טעברַא יד ןפרָאװעג ,לָאצ ןיא טנזיוט ,טָאטש ןופ
 ןימ:ע-תיב ןפיוא .היול יד טלעטשעגּפָא ךיז טָאה סע ואוו ,להוש רעסיורג
 -ָאיטולָאװער ןעגנוזעג ןוא סעדער ןטלַאהעג טָאה'מ .ןשטנעמ 500 ןעוועג ןענייז
 ןוא עידיי ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז סָאװ ,סעדער יד ןיא .רעדיל ערענ
 -כעלברעטש רעסיורג רעד ףיוא ןזיוועגנָא ערעדנַא ןשיווצ ןעמ טָאה ,שיסור
 טָאטש ןיא טרישרַאמ קירוצ ןעמ טָאה ןעייר ענעסָאלשעג ןיא ,ןדיי ייב טייק
 .ןײרַא

 ןַא ןופ היול יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1902 רעבמעווָאנ 16 םעד :קסנימ
 .סעטרבח ןוא םירבח 200 םיא ןבָאה ור רעקינייא רעד וצ טיײלגַאב .רעטעברַא
 ,ייצילָאּפ ךס ַא טרַאװעג ןיוש טָאה ןימלע-תיב ןפיוא ,ןגָארטעג תמ םעד טָאה'מ
 ,רבק םעד טישרַאפ טָאה'מ ןעוו .טקזוחעג ןוא בָארג ןטלַאהרַאפ ךיז טָאה סָאװ
 ייברעד .געלשעג ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס .ןביירט ןביוהעגנָא ײצילָאּפ יד טָאה
 טָאה ןשטנעמ 16 ,ןטנַאיצילָאּפ עכעלטע ןוא ווַאטסירּפ ַא ןגָאלשעצ ןעמ טָאה

 ,טריטסערַא ןעמ
 היוול יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1903 טסוגױא 12 םעד : .בוג רענווָאק : לעווַאש

 -רַא עלַא .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ עטרבח ַא ,ןירעטעברַא ןַא ןופ
 ,היוול רעד וצ ןעמוקעג ןענייז עלַא --- טעברַאעג טשינ גָאט םעד ןבָאה רעטעב
 ערענָאיצולָאװער טימ ןוא עדער ַא ןטלַאהעג רעטעברַא ןַא טָאה רבק םייב
 טָאה סָאד .ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ ךיז וויטַארטסנָאמעד םלוע רעד זיא ןפורסיוא
 עדליוו ןטײרּפשרַאפ ןעמונעג טָאה'מ .טָאטש ןיא םשור ןסיורג ַא טכַאמעג
 ןעמונעגּפָארַא ןבָאה (ןטסילַאיצַאס -- רעקיירטש) סעקינצַאטס יד :תוישעמ
 ַא טעװַארּפעג ,טמלצעגרעביא ךיז ןבָאה ייז ,ןעלטיה יד ןימלע-תיב ןפיוא

 ..לג.ד.א םיתמ יד ןופ טקזוחעג ןוא םירבק יד ןסירעגפיוא ,עלהדועס
 טָאה 1904 לירּפַא 2 םעד סטכַאנוצ-תבש :.בוג רעקסנימ ,קסיורבָאב

 ןרַאפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה יז ,עיצַאטסעפינַאמ-רעיורט ַא טריפעגכרוד דנוב רעד
 ןעייר ענעסָאלשעג ןיא ןבָאה ןַאמ טנזיוט 2 ,רבח םענעברָאטשעג ַא ןופ זיוה
 םוצ טָאטש ןופ ןסַאג-טּפיוה יד ךרוד טרישרַאמ טנעה יד ןיא ךעלטכיל טימ
 ןבָאה רעטנזיוט ןוא טכַאמרַאפ ןרָאװעג ןענייז רעבלעוועג יד ,ןימלע-תיב

 ,ןגייווש-ליטש ןיא ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,עיצַאטסעפינַאמ רעד ףיוא טקוקעג
 ןפיוא טרירטנעצנָאק יז טָאה תוחוכ עריא ,ןזיוװַאב טשינ ךיז טָאה יײצילָאּפ יד
 -רַאפ; :ןלױפַאב רעטסײמצילָאּפ רעד טָאה ןיהַא ןײגנײרַא ןרַאפ .ןימלע-תיב

 :טרעפטנעעג םיא טָאה היול רעד ןופ רעריפנָא רעד !"טכיל יד ןשעל

 רעװלָאװער ןייז טּפַאכעגסױרַא טָאה ווַאטסירּפ ַא ..."ךַאז רעייא טשינ זיא'ס;,
 יד .טכיל יד ןשעלסיוא טשינ טעוו'מ ביוא ,ןסיש טעװ רע זַא ,טָארדעג ןוא
 רימ ןלעװ טכיל יד ,ןסיש טנעק ריא; :ךיוה טרעפטנעעג ןבָאה רעטעברַא
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 יצילָאּפ יד טָאה ,עסַאמ רעד ןופ טײקנסָאלשטנַא יד קידנעעז ,"?ןשעלסיוא טשינ

 ןײרַא זיא טכיל עקידנענערב יד טימ םלוע רעצנַאג רעד .ןגיוצעגקירוצ ךיז

 -רֶא רעד ןופ רעייטשרָאפ א טָאה רבק םענעפָא םייב .תורבקה-תיב ןפיוא

 יד ןופ ,םײהַא קעװַא קיאור זיא םלוע רעד ןוא עדער ַא ןטלַאהעג עיצַאזינַאג

 רעד זַא ,רָאטַאנרעבוג ןרַאפ טגָאלקעג רעטעּפש ךיז ןעמ טָאה ןזיירק עשיריבג

 .ןטַארקָאמעד יד ןגעק טנַאה עקרַאטש ןייק טשינ טזייוו רעטסײמצילָאּפ

 ןירעדילגטימ יד ןברָאטשעג זיא 1904 ינוי 25 םעד תבש :וועליהָאמ

 גָאטנוז ןייז וצ רבקמ יז ןליױפַאב טָאה ײצילָאּפ יד ,ווָאקישטיָאבָא הנח דנוב ןופ

 ױזַא םגה .היוול רעד וצ ןעמוק טשינ לָאז'מ ידכ ,ירפ רעד ןיא סקעז בלַאה

 םירבח 150 ןעמוקעג הרובק רעד רַאפ ןימלע-תיב םוצ ךָאד ןענייז ,ירפ

 טשינ םענייק ןוא רעיוט םעד ןסָאלשרַאפ טָאה יײצילָאּפ יד .סעטרבח ןוא

 "-ילָאּפ ןיולב ןעוועג ןענייז רבק ןיא עטרבח יד ןזָאלּפָארַא םייב .טזָאלעגנײרַא

 רעטעברַא 600 ןבָאה טנוװָא 9 בלַאה גָאט ןבלעז ןיא ,ןעמרַאדנַאשז ןוא ןטנַאיצ

 טָאה'מ .עטרבח רענעברָאטשרַאפ רעד דובכל טרירטסנָאמעד סנירעטעברַא ןוא

 ,גנוריגער רעד ןגעק ןפורסיוא טכַאמעג ןוא רעדיל ערענָאיצולָאװער ןעגנוזעג

 טכַאמ -גנוריגער רעד ןופ גנולדנַאה רעכעלדנעש רעד טימ תוכייש ןיא
 סע ואוו ,ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא ,דנוב ןופ טעטימָאק רעװעליהָאמ רעד טָאה

 ײצילָאּפ רעד ןופ ריקליו רעטרעּפמולעגמוא רעדע :ןרָאװעג טגָאזעג זיא

 -ײלַאב וצ ךיז טצרַאטס יז זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד זיא רעטעברַא יד עגונב

 יז ,עטיוט יד ןופ ךיוא רָאנ ,עקידעבעל יד ןופ זיולב טשינ דובכ םעד ןקיד

 םענעברָאטשעג רעזנוא וצ ליפעגטימ רעזנוא ןקירדוצסיוא טשינ זנוא טזָאלרעד

 -שטנעמ רעזנוא זנוא ןופ טרעדָאפ סָאד יװ ,הרובק וצ ןטײלגַאב םיא ןוא רבח

 'טגיירפ-סקלָאפ' עשידיי יד ללכב ןוא םיתב-ילעב ערעזנוא; .."ליפעג רעכעל

 -- סטייטש .סעיצַארטסנָאמעד ערעזנוא טימ ןדירפוצמוא קרַאטש ןענייז

 -ער רעד ןגעק לוק ַא ןביוהפיוא ןלָאז ןדיי רימ זַא ,סע טמוק יוװ --- ייז ןהנעט

 ןרָאט רימ !זנוא ןגעק טציירעגפיוא רעמ ךָאנ ןכַאמ רימ עכלעוו ,גנוריג

 ערעזנוא ןופ דייר עכלעזַא וצ ןרעהוצ ךיז רימ ןפרַאד , ..."ןריטסעטָארּפ טשינ

 עשיטניה עקירָאי-2000 יד זַא ,ןסייו רימ, ...7? רעצרעה'-ןזָאה טימ םיריבג

 טיײרפַאב טשינ לָאמ ןייק זנוא טָאה 'תיפי-המי ןעגניז סָאד ןוא טייקינעטרעטנוא

 זנוא ןופ טרעדָאפ עיצַארטסנָאמעד ַא, ..?דנַאטשוצ ןשיפַאלקש רעזנוא ןופ

 עלַא ןוא ללכב גנוריגער רעד רימ ןזייווַאב ריא טימ רעבָא ,רעפּפָא לָאמטּפָא

 -רַאפ יד ,סעקכעבענ עקילָאמַא יד טינ ןענייז רימ זַא ,םיאנוש ערעזנוא

 יד טימ ןטערט טסעטָארּפ ןָא ךיז ןזָאל עכלעוו ,'סגייווש עיצנַאב' עטכשוח

 ..."סיפ

 ,ץישפיל אזע ןירעוט רעשידנוב רעד ןופ טײצרָאי רעד וצ :ןוָאקירטעיּפ

 ינוי 27 םעד זיא ,רעירפ רָאי ַא טימ טסערַא רעטנוא ןברָאטשעג זיא סָאװ

 טָאה ירפ רעד ןיא סנגרָאמוצ .רבק ריא ייב גנולמַאזרַאפ ַא ןעמוקעגרָאפ 4

 ךעלדנעפ עטיור 2 ,טפירשפיוא ןַא טימ לטערב ַא טקרעמַאב רבק ןפיוא ןעמ

 דלַאב .שילױּפ ןיא ןוא שידיי ןיא זטפירשפיוא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,סעטנעל ןוא

 ןוא רָאטַאנרעבוג רעד ,ףָאהטוא קינװָאקלוּפ-ןעמרַאדנַאשז רעד ןעמוקעג ןענייז
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 יד טימ ךעלדנעפ יד ןוא הבצמ יד ןעמונעגּפָארַא ןבָאה ייז .יײצילָאּפ ליפ
 .סעטנעל

 לאלצב ךורב ןופ היוול יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1904 ץרעמ 27 םעד .עגיר
 10 ךשמב זיא סָאװ ,גנוגעוַאב רעשידנוב רעד ןופ רענָאיּפ ַא ,שטיוורוה
 -ַאב םיא ןעמוקעג .עגיר ןוא וועשטידרעב ,ענליוו ןיא קיטעט ןעוועג טייצ רָאי
 ןוא ךס ַא ךָאנ ןענַאטשעגוצ ןענייז געוו ןפיוא ,ןשטנעמ 600 ןענייז ןטיילג
 עטיור טימ ץנערק ןעמ טָאה ןגָארטעג .היוול עסיורג רָאג ַא ןרָאװעג זיא'ס
 רעקידנרידוטש רעד ןופ ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיסור רעד ןופ ,דנוב ןופ סעטנעל
 ןעוועג זיא שרעדנַא ,טעּפעשטעג טשינ ײצילָאּפ יד טָאה געוו ןפיוא .טנגוי
 סָאװ ,עדער יד ןקידנערַאפ טזָאלעג טשינ טָאה ײצילָאּפ יד .ןימלע-תיב ןפיוא
 ,ןײגרעדנַאנַאפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה םלוע רעד ןעוו .ןטלַאהעג טָאה עטרבח ַא
 רעד סָאװ *!גנושרעהטסבלעז רעד טימ רעדינ; :ףור ַא טרעהרעד ךיז טָאה
 רעד טימ געלשעג ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס .ןטלַאהעגרעטנוא טָאה םלוע
 ,ןסָאשעג טָאה וַאטסירּפ ַא .ןדרעװש יד טימ טקַאהעג טָאה עכלעוו ,ײצילָאּפ
 ןרָאװעג זיא'ס .רעסעמ ןוא רענייטש טימ טרעפטנעעג ןבָאה רעטעברַא יד
 טָאה םלוע רעד .םידדצ עדייב ןופ עטעדנואוורַאפ-רעווש טימ געלשעג קיטולב ַא
 -רַאפ .עטריטסערַא לָאצ ַא ןגָאלשעגּפָא ןוא ןײגרעדנַאנַאפ טלָאװעג טשינ ךיז
 -ַאּפ רעד ןעמוקעגנָא זיא רעטעּפש העש ַא טימ .ןשטנעמ 17 ןעמ טָאה ןטלַאה
 יד טקידײלעגּפָא ןוא רענלעז עטָאר ַא ןוא ײצילָאּפ-רעטיײר טימ רעטסיימציל
 -ַאב ךיז ןבָאה -- ןרעיװָארַאטס -- רעטעברַא עשיסור עשינכש יד .ןסַאג
 -טיל ןוא עשיטעל יד ."ךיז ןעוועטנוב סָאװ סעדישז; יד וצ ךעלטנייפ ןגיוצ
 יד .טנעקעג ןבָאה ייז סָאװ טימ ןדיי יד ןפלָאהעג ןבָאה רעטעברַא עשיוו
 טגָארט רע זַא ,םיאבג יד ןופ םענייא טקידלושַאב טָאה עיצַאזינַאגרָא עשידנוב
 ,(*: לַאפנָא ןשיאייצילָאּפ ןרַאפ דלושטימ יד

 ,טעטש לָאצ רערעסערג ַא ןיא ךיוא ןעוועג ןענייז ןשינעעשעג עכעלנע
 -עג ןענייז סָאװ ,תויוול עשידנוב יד .ןרָאװעג טנָאמרעד טשינ ָאד ןענייז סָאװ
 -ער ַא ןופ לַאניפ ַא ןעוועג ןענייז ,חסונ ןלענָאיצידַארט ןופ שרעדנַא ױזַא ןעוו
 ףיוא ףױרַא ןָא ןרָאי עטסגניי יד ןופ ןיוש ןענייז ליפ .ןבעל ןרענָאיצולָאװ
 ..ןעמרָאפ עלענָאיצידַארט ןוא טלַאהניא ןטלַא ןַא ןופ קעװַא טריפ סָאװ ,געוו ַא
 רעטלַא רעד ןופ ןעגנובערטש ןוא ןעגנוביולג יד טימ ןסירעגרעביא ןבָאה יז
 "סעד-קידתועשר רעד ןגעק טריטלָאװער ךיוא ןבָאה ייז ,הביבס רעשידיי
 ,טכַאמ-הכולמ רעשיטָאּפ
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 דנוב ןופ רָאפנעמַאזצ רעטפ רעד ?7

 ,רעוט ןופ גנוטַארַאב ַא ןעמוקעגרָאפ קסניווד ןיא זיא 1902 רַאונַאי ןיא

 -ַאב עקיגָאט-4 יד .ןפורעגפיונוצ טָאה דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד סָאװ
 ןופ גנוניואוו רעד ןיא ,סַאג רעגיר רעד ףיוא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא גנוטַאר
 -טרָאּפ לאיתוקי :טקילײטַאב ךיז ןבָאה ריא ןיא .ווָאלכיא דוד רעוט ןשידנוב

 ,שטיוװעלַאכימ .ב ,שטיוורוה היבצ ,רעביל קרַאמ ,טַאטשנעזייא יַאסיא ,(חנ) יענ
 לארשי ,(ירטימד) םיײהקַאז בייל ,שטיווערוג יעסיָאמ .רד ,(הנוי) ןעגיאק לשיפ
 יד טימ טקיטפעשַאב רקיעב ךיז טָאה גנוטַארַאב יד ,(*יקסנילּפַאק לכימ

 -ןעלסור רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט2 ןטימ תוכייש ַא טָאהעג ןבָאה סָאװ ,םינינע
 "רעמ יד ןיריטסערַא ןכָאנ .ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס רעד
 ץנערעפנָאק רעקָאטסילַאיב יד סָאװ ,טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןופ רעדילגטימ טייה
 1902 רעבמעווָאנ ףוס זיא ,ןבילקעגסיוא טָאה .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ (1902 לירּפַא)
 םעד טימ תוכייש ןיא .טעטימָאק-ריזינַאגרָא רעיינ ַא ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ
 .ןגַארפ עלענָאיצַאזנַאגרָא ןוא עלעיּפיצנירּפ עטסנרע ןענַאטשטנַא ןענייז

 רע ןוא ןסילשַאב ןײלַא םינינע יד טלָאװעג טשינ טָאה דנוב ןופ .ק.צ רעד

 ןעמונרַאפ ךיוא ןבָאה ןגַארפ עבלעז יד .גנוטַארַאב ַא ןפורעג קעווצ םעד וצ טָאה
 ,רָאפנעמַאזוצ ןט5 ןפיוא טרָא-לַארטנעצ ַא

 ךיריצ טָאטש רעשירַאציײװש רעד ןיא טָאה 1903 ינוי שדוח ןטימ ןיא
 רעד ןעװעג זיא סָאד .דנב ןופ רָאפנעמַאװצ רעט5 רעד ןביוהעגנָא ךיז
 ,דנַאלסור ןיא טשינ ןטלַאהעגּפָא טָאה דנוב רעד סָאװ ,רָאפנעמַאזוצ רעטשרע
 ריפ עטשרע יד יװ זַא ,טנַאלּפעג ןעוועג זיא הליחתכל .,דנַאלסיױוא ןיא רָאנ

 ,תמא .אפוג דנַאלסור ןיא ןעמוקרָאפ רָאפנעמַאװצ רעטפניפ רעד ךיוא לָאז
 ןדנוברַאפ ןעװעג זיא רָאפנעמַאזװצ ןעמייהעג ַא דנַאלסור ןיא ןטלַאהוצּפָא
 "ולָאװער יד טָא זַא ,טלָאװעג רעבָא טָאה .ק.צ רעד .תונכס עטסנרע טימ

 םזירַאצ ןטימ ףמַאק ןופ עיגעטַארטס יד ןטעברַאסיוא ןופ עיצידַארט ערענָאיצ
 ןעניי'ס .ןרעו ןסירעגרעביא טשינ לָאז ,גנוטסעפ סאנוש ןופ ןטימ ןיא
 "רעב ןוא קסניוװד ,קסבעטיו :טעטש יירד ןיא תוריד טקרעמעגנָא ןעוועג
 -רַאפ טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד טָאה םימעט עקיגָאװ בילוצ .וועשטיד
 דנַאלסיוא ןיא ןרעוו ןטלַאהעגּפָא רָאפנעמַאזצ רעד לָאז לָאמ סָאד זַא ,טגנַאל

 ,קיטכיר רַאפ טנעקרענָא ןטנעמוגרַא יד טָאה .ק.צ רעד ןוא
 ןענייז ייז .רָאפנעמַאזיצ ןט5 ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןטַאגעלעד 0

 -ערק ידַאקרַא (3 ,טַאטשנעזיײא יַאסיא (2 ,(חנ) יענטרָאּפ לאיתוקי (1 :ןעוועג
 (הנוי) ןעגיאק לשיפ (6 ,רעביל קרַאמ (53 ,יקסװָאסָאק רימידַאלװ (4 ,רעמ

 -רעב) רוקָאנױוװ סקַאמ (9 ,(לעמָאה) ןיקּפיל ענעלעה (8 ,(וועליהָאמ ןופ) זיּפשא (
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 ןופ) ןיקבאר רסיא (12 ,שטיוורוה היבצ (11 ,יקסרוק ץנַארפ (10 ,(וועשטיד
 לארשי (14 ,ןָאזלעּפָאק חמצ (12 ,(עשרַאװ ןיא יירעקורד רעלַאגעלמוא רעד

 ןבואר (17 ,ןיוועל םולש (16 ,(שזדָאל) םולבנעסייוו יאמש (15 ,יקסנילּפַאק לכימ

 ןַאמכעלב בייל (19 ,(לאימחר) ןייטשנייוו ןרהא (18 ,(ענליוו ןופ עדייב) ןוקצימ

 -ָאה) שטיװָאניבַאר סקַאמ (21 ,רואווענאב םַארבַא (20 ,(עטַאט רעד םַארבַא)
 דוד (25 ,טיוועל עזָאר (24 ,ןיקּפיצ ַאשַאס (23 ,יקסדולַאשז עירַאמ (22 ,(לעמ

 ןרהא (28 ,ללימ ןַאשזד (27 ,(קסבעטיוו) ןָאסרעיײנש (26 ,(סעדָא-סַארַאט) ץכ
 .ןיקמורפ סירָאב (30 ,(רעטשרעב רעד) רעגניז ןמלז (29 ,(רטמו-לט) ןָאטקַאזיא
 -עמ .טכעריגנוטַארַאב טימ םעדעמ רימידַאלװ ןעוועג ךָאנ זיא םעד ץוחַא
 .(** עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד ןרירעפער וצ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא זיא םעד

 רעדילגטימ ייווצ ןופ ןענַאטשַאב זיא רָאפנעמַאזוצ ןופ םוידיזערּפ סָאד
 רעמערק) טעטימָאק ןשידנעלסיוא ןופ ייווצ ןוא (טַאטשנעזייא ןוא חנ) .ק.צ ןופ
 .(יקסווָאסָאק ןוא

 יד ןופ ןטכירַאב (1 :ןטקנוּפ 12 ןעמונעגמורַא טָאה גנונעדרָא-גָאט יד
 -םורד ןיא טעברַא יד (3 ,ּפיַאד.ס.ר ןיא דנוב ןופ עגַאל (2 ,ןטעטימָאק

 רעד (7 ,ןעמָארגָאּפ יד (6 ,םזינויצ (5 ,המקנ רעטריזינַאגרָא ןגעוו (4 ,דנַאלסור
 רעד ןיא טעטימָאקילַארטנעצ ןופ ץנעטעּפמָאק יד (8 ,ּפיצנירּפ-עיצַאזינַאגרָא
 ,.ק.צ ַא ןופ ןלַאװ (10 ,עסערּפ עשידנוב יד (9 ,ןרָאפנעמַאזוצ יד ןשיווצ טייצ
 .עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד --- טקנוּפ ַא ךָאנ ןעוועג זיא'ס .םינינע עוויטַאריּפסנָאק 1
 טָאה ,עטַאבעד עכעלריפסיוא ןַא ןרָאװעג טריפעג ןינע םעד ןגעוו זיא'ס םגה
 -טנפערַאפ ןופ גנונעדרָא-גָאט רעד ןיא טרירוגיפ טשינ טקנוּפ רעד רעבָא

 -ָאער עכעלצעזנגעק ייוצ ןבָאה גנומיטשּפָא רעד תעב .טכירַאב ןטכעל

 ןייק טָאה רָאפנעמַאװצ רעד ןוא ןעמיטש לָאצ עכיילג ַא ןעמוקַאב סעיצול

 ,ןרָאװעג טמיטשַאב םעד תמחמ זיא'ס .ןעמעננָא טנעקעג טשינ סולשַאב
 -עגנירַא טשינ ןלָאז עגַארפ רעד ןגעוו ןטַאבעד יד ןוא טַארעּפער רעד זַא
 .רָאפנעמַאזוצ ןופ טכירַאב ןיא ןרעוו ןעמונ

 ןשידנעלסיוא ןופ ,.ק.צ ןופ ןטכירַאב טרעהעגסיוא ןבָאה ןטַאגעלעד יד
 יד זַא ,ןזיוועג ןבָאה ןטכירַאב יד .ןטעטימָאק עקיטרָא יד ןופ ןוא טעטימָאק
 טמענ יז .טיירב ןוא ףיט רעהפיוא ןָא ךיז טלקיװטנַא גנוגעוװַאב עשידנוב
 סעיצַאזינַאגרָא ןייק ןענייז רעירפ ואוו ,ךעלטעטש ןוא טעטש ייר ַא ךיוא םורָא
 ףןענָאיַאר עיינ ףיױא טרעטיירבעגסיוא ךיז טָאה ןוא ,ןעוועג טשינ

8 
 לא א

 ןשיוצ גנוגעוװַאב רעד ןופ טייקוויסנעטניא ןוא גנורעטיירבסיוא רעד ןגעוו
 -ַאב ַא ןיא טגָאזעג טרעוו (1902 ינוי --- 1901 יַאמ) רָאפנעמַאזוצ ןט5 ןוא ןט4

 ; דנוב ןופ טכיר
 רעביא גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד רעדנַאנַאפ ךיז טסיג עטיל ןיא,

 סָאװ ,טקנוּפלטימ ַא טרעװ טָאטש עשּפיה עדעי טעמכ .ךעלטעטש עניילק יד

 רעד ןופ ןָאיַאר ןרענעלק רעדָא ןרעסערג ַא טנידַאב ןוא קיפליהַאב זיא
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 רעד ןיא ךעלטעטש עניילק יד ןעיצנײרַא סָאד .גנוגעוװַאב רעקידלטעטשניילק
 -- םָארטש ןרענָאיצולָאװער םעד ןופ גנוציילפרַאפ עטיירב יד ,גנוגעווַאב
 טפַאשַאב ןוא 'דנוב' ןיא ןעגנוניישרעד עטסדנעיירפרעד יד ןופ ענייא זיא סָאד
 -יא .עיגרענע רערענָאיצולַאװער ןופ לַאװק ןקידנטײדַאב קינייוו ןייק טשינ
 רעקסנימ ןוא רעוװעליהָאמ טכיזניה רעד ןיא סיוא ךיז ןענעכייצ טּפיוהרעב
 ,וָאלקש ,עשרָא ןיא ,טעטימָאק ַא ךיז טעדנירג וועליהָאמ ןיא .סעינרעבוג

 טפרַאװ ןליוּפ ןיא .סעיצַאזינַאגרָא ךיז ןדנירג .וו.זַאאא קסיורבָאב ,קסניּפ
 :'ץניװָארּפפ רעד ףיוא שזדָאל ןוא עשרַאו ןופ גנוגעווַאב יד רעבירַא ךיז
 רעד .קצָאלּפ ,ץעלדעש ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב סיוא ךיז ןדליב סע
 ,ןטקנוּפלטימ ןענייז טעטימָאק רעשזדָאל רעד ןוא טעטימָאק רעװעשרַאוװ
 ,ץינַאיבַאּפ יו ,ךעלטעטש עניילק יד ףיוא גנוקריוו רעייז ןטײרּפשרַאפ עכלעוו
 יד ךיז טרעטיירברַאפ עינרעבוג רעקלַאוװאוס ןיא .,וװ.זַאא עלַאיב ,שזרעגז
 טמענרַאפ ןוא עיצקודָארּפ-רעטשרעב רעד ןופ ןצענערג יד רעביא גנוגעווַאב
 ןיא סעיצַאזינַאגרָא סיוא ךיז ןדליב סע :ןכַאפ ערעדנַא ןופ רעטעברַא יד
 עשידיי יד רעדנַאנַאפ ךיז טסיג טייז רערעדנַא רעד ןופ .לָאּפמַאירַאמ ,קלאוװאוס
 םָארטש רעטיירב ַא יו דנוב ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא גנוגעוװַאב-רעטעברַא
 ןטעטימָאק עשידנוב ךיז ןדנירג סע .דנַאלסור ברעמ-םורד ץנַאג רעביא
 סע ,סעדָא ןיא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב ַא ,ועשטידרעב ןוא רימָאטישז ןיא

 ,דנוב םוצ ןָא ךיז ןסילש עכלעוו ,ךעלזיירק ןוא סעּפורג סיוא ךיז ןדליב
 -לָאּפ ןוא רעילָאדָאּפ ,רענילָאװ ,רעװָאגינרעשט ,רעוועיק ןיא ןוא וועיק ןיא

 דנַאלפיל ףיוא ךיז טרעטיירברַאפ דנוב ןופ טייקיטעט יד .סעינרעבוג רעװַאט

 ?"עװַאטימ ןוא עװַאביל ,עגיר ןיא ךיז טרירטנעצנָאק ןוא ,דנַאלרוק ןוא
 -עברַא רעד וצ זיולב טצענערגַאב טשינ טביילב דנוב ןופ גנוקריוו יד

 ערעדנַא ןעמענוצנײרַא ןָא טביוה ןוא סיוא ךיז טרעטיירב יז .טפַאשרעט
 גנוגעװַאב רעד ןופ סקואו רעד, :רעטייו טלייצױעד טכירַאב רעד .ןטכיש
 "יונ יד -- ןבַאגפױא עטסקיטכיו ריא ןופ ענייא יו ,טלעטשעגסױרַא טָאה
 יד ךיז וצ ןעיצוצ ןוא ןרָאטַאטיגַא לָאצ ערעסערג ַא ןטיירגוצוצ טייקיט
 ןטנעגילעטניא ןופ סעּפורג טעדליבעגסיוא ךיז ןבָאה סע,... ."ץנעגילעטניא

 "יירב ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .עגיר ןוא עװקסָאמ ,גרוברעטעּפ ,וועיק ןיא |
 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ גנוגעווַאב עט

 סע ואוו ,טעטש עלַא ןיא ,ןטנעדוטס ןשיווצ טּפיוהרעביא ,ןליוּפ ןיא 'דנוב'
 טעברַא עשיגרענע ןַא ךיז טריפ ,סעיצַאינַאגרָא עשידנוב ךיז ןעניפעג
 -זיירק סיוא ךיז ןדליב סע :ןלושילַאער ןוא סעיזַאנמיג ןופ רעליש יד ןשיוצ

 רעבלעז רעד ןיא ..וו.זַאא טלעג ןביילק ,ךעלטעלב סױרַא ןביג עכלעוו ,ךעל

 -ַאב עלַא ןופ ץיּפש ןיא ךיז ןלעטש וצ טבערטשעג דנוב רעד טָאה טייצ
 ןפרַאװאוצרעטנוא ןוא ןריזינָאיצולָאװער וצ ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןטכיש עטקירד
 -לעזעג רעשידיי רעד ןופ לייט ןלענָאיציזָאּפָא םעד גנוקריוו ןייז רעטנוא

 טפַאשלעזעג רעשידיי רעד וצ טעדנעװעג ךיז רע טָאה םעד בילוצ .טּפַאש
 ןופ ןעמָאנ ןיא גנושרעהטסבלעז רעד טימ ףמַאק םוצ ןפורעג יז טָאה ןוא
 -נודנעוו עכלעזַא ןופ רעטסומ ַא סלַא .ןסערעטניא עטסקיטיונ ענעגייא עריא
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 -ַאב רעד ןגעוו גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד וצ ףורפיוא רעד ןעניד ןעק ןעג
 ןופ טייז עקיזָאד יד רעבָא .גנודליב ףיוא ןדיי ןופ טכער יד ןופ גנוצענערג
 גלָאפרעד ןסיורג ןייק ןבָאה טנעקעג טשינ טָאה דנוב ןופ טייקיטעט רעד
 -נעלסור רעד ןופ טײקטלקיװטנַא-טשינ רעשיטילָאּפ רעד בילוצ זייוולייט

 רעטקַארַאכ סָאװ ,ןטייקרעדנוזַאב יד בילוצ ןוא ללכב עיזַאושזרוב רעשיד

 ,םעד בילוצ ךיוא זייוליט ;טרפב עיזַאושזרוב עשידיי יד לעיצעּפס ןריז

 -ערטש עשיטסילַאנָאיצַאנ-שיטסינויצ ךיז ןעניפעג קלָאפ ןשידיי םעד ןיא לייוו
 וצ גנוקעלרעטנוא ןוא טייקיטליגכיילג עשיטילָאּפ ןענעשרד סָאװ ,ןעגנומ
 סיוא טמוק ןעגנומערטש עקיזָאד יד טימ .גנושרעהטסבלעז רעשיסור רעד
 ,"ףמַאק ןקידנרעהפיוא-טשינ ַא ןריפ וצ דנוב םעד

 ןיא טעברַא יד ןעװעג זיא טייקיטעט רעשידנוב רעד ןיא סעיינ ַא
 -- גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןופ סקואו םעד טימ; :רעטילימ
 ןרעסערגרַאפ וצ ןביוהעגנָא קיטנעק ךיז טָאה -- טכירַאב רעד טלייצרעד
 -רעטילימ ןיא ןָא ןעמוק עכלעוו ,רעטעברַא עשידיי עטריזינַאגרָא ןופ לָאצ יד

 ןיא טירט ַא ןכַאמ וצ עיצַאזינַאגרָא רעזנוא טביולרעד טָאה סָאד ןוא ,טסניד
 ,ײמֹרַא רעד ןיא טייקיטעט ַא ןריזינַאגרָא וצ .ה.ד ,גנוטכיר רעקיזָאד רעד
 -לַארטנעצ רעד סיױרַא טזָאל ,וויזירּפ ןופ טייצ יד ןָא טמוק סע ןעוו ,רָאי עלַא
 ןעגנולמַאזרַאפ טכַאמ ןעמ ןוא ןטורקער יד וצ סעיצַאמַאלקָארּפ טעטימָאק
 ןרעו סעיצַאמַאלקַארּפ יד .,וויזירּפ םוצ ןייטש ןפרַאד עכלעוו ,ןשטנעמ ןופ
 יד ףיונוצ ךיז ןביילק סע ואוו ,ןטרָאד טלייטעצ ןוא ןפרָאװעגרעדנַאנַאפ
 ןשיווצ ,ןטורקער יד ןופ ןעגנוטײלגַאב עוויטַארטסנָאמעד טכַאמ ןעמ .ןטורקער
 ,ײמרַא רעד ןיא ןריטיגַא וצ קעווצ םעד טימ ךעלזיירק ךיז ןדליב ןטַאדלָאס יד

 גנוטײרּפשרַאפ רעד ןיא טקירדעגסיוא ךיוא ךיז טָאה טייקיטעט עקיזָאד יד
 ןיא ,עּפורג רערענָאיצולָאװער רעשירעטילימ רעד ןופ סעיצַאמַאלקָארּפ ןופ
 ןיא, .."ןטַאדלָאס יד וצ ןפורפיוא ןוא עּפורג רעקיזָאד רעד ףליה רעשינכעט
 .",וזַאאא ןטַאדלָאס יד ןשיװצ עיצַאטיגַא רעכעלדנימ

 -רָא יד ןופ לָאצ יד, :טכירַאב רעד טגָאז רעדילגטימ לָאצ רעד ןגעוו

 קידנעמענ רָאנ ,ןעמיטשַאב וצ ךעלטקניּפ ךעלגעממוא זיא רעטעברַא עטריזינַאג

 .(*+"ןשטנעמ 20,000 יװ רעקינייו טשינ יז זיא גנונעכער ןטסּפַאנק םעד רָאג

* 
 זא א

 ןעועג ןענייז גנונעדרָא-גָאט רעד ןופ ןטקנוּפ עטסקיטכיוו ייווצ יד

 ןיא ןעמענרַאפ ףרַאד דנוב רעד סָאװ ,טרָא ןגעוו ןוא עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד

 .ײטרַאפ-רעטעברַא רעשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס רעדנעלסור רענײמעגלַא רעד

 -נָא טנעקעג טשינ רָאפנעמַאװצ רעד טָאה עגַארפ רעטשרע רעד ןיא תעב

 טָאה ,(ןעמיטש יד ןופ גנולייטעצ רעכיילג רעד בילוצ) סולשַאב ןייק ןעמענ

 -רַאעגסיוא זיא'ס ןוא טייקימיטשנייא ןַא טשרעהעג עגַארפ רעטייווצ רעד ןיא

 ןעגנואיצַאב יד ןלעטשטסעפ טפרַאדעג טָאה סָאװ ,טוטַאטס ַא ןרָאװעג טעב
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 רעד ןיא --- םינינע עדייב ןגעוו רעיונעג) .פ.ַאד.ם.ר רעד ןוא דנוב ןשיוװצ
 ,(535 -- 485 'זז ןָאסנָארַא .ג ןופ טעברַא

 -עט רעד עגונב גנולעטש יד טרעדנעעג טָאה רָאפנעמַאוצ רעט5 רעד
 -טנַא ךיז טרָאד טָאה גנוגעווַאב עשידנוב יד .ןצגיוװָארּפ-םורד יד ןיא טייקיט
 עקיזָאד יד ןיא .ןלױּפ ןוא דנַאלסורסיײװ ,עטיל ןיא יװ רעטעּפש טלקיוו
 ,פ.א.ד.ס.ר רעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא עניײמעגלַא ןייק ןענייז דנַאל ןופ ןלייט יירד
 -געזערּפער םיחטש עקיזָאד יד ףיוא טָאה דנוב רעד ןוא ןעוועג טשינ שיטקַאפ
 שרעדנַא .ײטרַאּפ רעצנַאג רעד ןופ ןסערעטניא ענײמעגלַא יד ךיוא טריט
 -עי ,וועיק ,סעדָא) טעטש ערעסערג עקינייא ןיא .דנַאל ןופ לייט-םורד ןיא
 ענײמעגלַא קיטעט ןעוועג ןענייז (.ַא.א וועינישיק ,ווָאקרַאכ ,ווַאלסָאנירעטַאק
 -ידיי ןעוועג ךיוא ןענייז טעטש עבלעז יד ןיא ..ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ סעיצַאזיגַאגרָא
 ןטלַאהעג ךיז שיגָאלָאעדיא ןבָאה סָאװ ,ןטנעגילעטניא ןוא רעטעברַא עש
 -ַאזינַאגרָא ךיוא ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג וליפא ןענייז'ס .ןטסידנוב רַאפ
 ןעמוקעג ןיהַא ןענייז סָאװ ,רעטעברַא בורייּפ-לע) דנוב םוצ טרעהעג לענָאיצ
 -גירגעג טשינ רעבָא ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב .,(ןטנגעג ערעדנַא ןופ
 יד ןיא וויטקַא ןוא ןסָאלשעגנָא ןעוועג ןענייז ןטסידנוב יד .ןרָאװעג טעד
 -ַאגרָא טַאהעג רעבָא טָאה עטצעל יד .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ סעיצַאזינַאגרָא ענײמעגלַא
 -עג ךיז טָאה דנוב ןרַאפ .רעטרע לָאצ רעניילק ַא ןיא זיולב סעיצַאזינ
 טָאה ןינע םעד ןגעוװ .עניארקוא ןיא טעברַא רעד ןגעוװ עגַארפ יד טלעטש
 ,עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא ,(קָאטסילַאיב ןיא 1901 יַאמ) רָאפנעמַאזוצ רעט4 רעד
 וצ ןעימַאב ךיז ףרַאד דנוב רעד :םיללכ עקינייא טלעטשעגטסעפ טָאה סָאװ
 ןיא גנוגעװַאב רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןשינעפרעדַאב יד ןקידירפַאב
 ואוו טעטש יד ןיא :ןפוא ַאזַא ףיוא ןרעװ ןוטעג ףרַאד סָאד .דנַאלסור-םורד
 רעייז טימ ךיז ןעימַאב ,סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי ןריטסיזקע סע
 -רָא עשידיי יד ואו ,טעטש ענעי ןיא .ןטעטימָאק עשידנוב ןדליב םכסה
 ערעייז ןוא .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ ןטעטימָאק יד ןופ תושר ןיא ןיירַא ןעייג סעיצַאזינַאג
 יד ןופ יז ןלייטסיוא ןָא ןרעוו טקידירפַאב קידנעטשלופ ןענעק ןשינעפרעדַאב
 ןפורּפָא ךיז טנעקעג טלָאװ ייז ןעמענסױרַא סָאד ןוא ןטעטימָאק עקיזָאד
 -עברַא עשיסור יד ןופ גנוגעװַאב רעד ןופ גלָאפרעד םעד ףיוא טוג טשינ
 יד ,ןפַאש טשינ דנוב ןופ ןטעטימָאק ערעדנוזַאב ןעמ לָאז טרָאד -- רעט
 גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד ןרעטיירבסיוא :ערָאלק ַא ןעוועג זיא הנווכ
 ןעשעג טנעקעג טשינ טָאה סָאװ ,עניַארקוא ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא
 -עש טשינ ייברעד רעבָא ,.ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ סעיצַאזינַאגרָא ענײמעגלַא יד ךרוד
 ייז ואוו ,טרָאד ייז טימ טקילפנָאק ַא ןיא ןײגנירַא רעדָא עטצעל יד ןקיד
 ןדיי ןשיוװצ טייקיטעט ַא טריפעג ןוא טריטסיזקע ןבָאה

 דילגטימ ןייז טריגעלעד .ק.צ רעד טָאה רָאפנעמַאזוצ ןט4 ןכָאנ דלַאב
 -עגנָא .סולשַאב םעד ןריזילַאער וצ ידכ ,םורד ןופ טעטש יד ןיא ץכ דוד
 ןפַאשעג ןענייז וועשטידרעב ןוא רימָאטישז ןיא ,ןילָאװ ןיא ןעמ טָאה ןביוה
 ןרעטיירבסיוא ןעמונעג ךיז טָאה גנוגעװַאב יד .דנוב ןופ ןטעטימָאק ןרָאװעג
 ןרָאװעג טריטסערַא 1901 רעמוז -- ךיג זיא ץכ דוד) רעטרע ערעדנַא ןיא
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 ןרָאװעג טקישרַאפ עמרוט ןיא טייצ ערעגנעל ַא ןציז ןכָאנ ןוא רימָאטישז ןיא
 -טנַא ןעמוקנָא ןכָאנ ךיילג 1902 גנילירפ זיא רע ןענַאװנופ ,ריביס ןיא

 ..(ןפָאל
 טָאה רע .רעטיױו טירש ַא טכַאמעג טָאה רָאפנעמַאװצ רעט5 רעד

 טכַאמעג יירפ ןוא רָאפנעמַאזוצ ןקידרעירפ ןופ עיצולָאזער יד טפַאשעגּפָא
 .ןעגנוצענערגַאב םוש ןָא םוטעמוא גנוגעוַאב רעשידנוב רעד רַאפ געוו םעד
 -נייא סלַא דנוב םעד קידנענעקרענָאא :טגָאז עיצולָאזער ענעמונעגנָא יד
 ןיא טצענערגַאב טשינ זיא סָאװ ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ רעייטשרָאפ ןקיצ
 יַאוצ רעט5 רעד ּפָא טפַאש ,ןעמַאר ענָאיַאר םוש ןייק טימ טייקיטעט ןייז
 םורד ןיא טייקיטעט רעד ןגעוו רָאפנעמַאזוצ ןט4 ןופ עיצולָאזער יד רָאפנעמ

 עיצולָאזער עלעיצעּפס זיא טשינ עכלעוו ןעמענוצנָא קירעביא רַאפ טלַאה ןוא

 ."עגַארפ רעד ןגעוו
 ףיוא ןטרַאװ טזָאלעג גנַאל טשינ ןבָאה סולשַאב םעד ןופ ןטַאטלוזער יד

 -ָאװ ןיא ןטײרּפשרַאפ ךיז ןעמונעג לענש טָאה גנוגעװַאב עשידנוב יד .,ךיז
 .רעּפעינד ךייט ןופ ןגערב עדייב ףיוא עניַארקוא ןיא ןוא עילָאדָאּפ ,ןיל

 ןעמוקעגסיוא רָאפנעמַאזװצ ןט5 םעד זיא עגַארפ רעטייווצ ַא ןיא ךיוא
 ,המקנ רעטריזינַאגרָא ןגעוו עיצולָאזער יד --- סולשַאב ןקידרעירפ ַא ןפַאשוצּפָא
 -נָא טָאה (1902 טסוגיוא וועשטידרעב ןיא) דנוב ןופ ץנערעפנָאק עט5 יד סָאװ
 זַא ןרָאװעג טגָאזעג ןרעדנַא ןשיוצ זיא עיצולָאזער רענעי ןיא .ןעמונעג
 -רעד רעד רַאפ המקנ טרעדָאפ ײטרַאּפ רערענָאיצולָאװער ַא ןופ דובכ רעד;
 ייוו טרעוװ -- ןעמענ המקנ ןימ ַאזַא ."רעדילגטימ עריא ןופ גנוקירעדינ
 םוצ טמוק עיצולָאזער יד .רָארעט וצ תוכייש ןייק טשינ טָאה -- טגָאזעג רעט

 טייקיטיונ רעד רַאפ עיצַאטיגַא-ןסַאמ עקרַאטש ַא ןריפ ףרַאד'מ (א, : ריפסיוא

 ַא ןעװ ,ןלַאפ יד ןיא דנַאטשרעדיװ ןשיגרענע טסכעה ַא ןזײװאוצסױרַא
 -רעד ןרעוװ טעװ ףמַאק ןרענָאיצולָאװער םניא רעמענלייטנָא יד ןופ ןָאזרעּפ
 ןרעפטנע ןעמ ףרַאד גנוקירעדינרעד ןופ לַאפ ןדעי ףיוא (ב :טקירעדינ
 ?ןטסעטָארּפ ןוא ןטקַא-המקנ עטריזינַאגרָא טימ

 ןגעק ןטערטעגסױרַא ףרַאש זיא דנוב ןופ טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד
 -ָאער רעד ןופ רענגעק יד .המקנ רעטריזינַאגרָא ןגעוו עיצולָאזער רעד
 טריפ סָאװ ,געוו רעקישטילג ַא ןענייז ןטקַא-המקנ זַא ,ןזיװעגנָא ןבָאה עיצול

 -עדילַאיצָאס יד רעכלעוו וצ קיטקַאט ַא ,םזירָארעט ןופ קיטקַאט רעד וצ

 ָארּפשעגסיױא ןַא ןעמונרַאפ ןבָאה טרפב דנוב רעד ןוא ללכב עיטַארקָאמ
 רעד ןגעוו ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןיא ,גנולעטש עוויטַאגענ ענעכ
 ןגעק ןעוװעג זיא בור רעד .סעיסוקסיד עכעלריפסיוא ןעמוקעגרָאפ עגַארפ
 ןיא ץנערעפנָאק עט5 יד טרידנעמָאקער טָאה סע סָאװ ,קיטקַאט יד ןדנעװנָא
 רַאפ ןטלַאהעג טשינ טָאה ךיריצ ןיא רָאפנעמַאװצ רעט5 רעד .וועשטידרעב
 רָאלק ןעוועג זיא ןינע רעד .ךות ןיא ןריטוקסיד וצ םעד ןגעוו רעמ קיטיונ
 ױזַא יו םעד ןגעוו ןרָאװעג טריפעג זיולב ןענייז ןטַאבעד יד .ןעמעלַא רַאפ
 ןופ ןטקַא עלעודיווידניא וצ גנואיצַאב עוויטַאגענ יד ןרילומרָאפ וצ רעסעב
 -עגּפָא רָאפנעמַאװצ רעט5 רעד טָאה קימיטשנייא .המקנ רעטריזינַאגרָא

 ווס



 ןדנגלָאפ ןעמונעגנָא טָאה רע .המקנ רעטריזינַאגרָא ןגעוו עיצולָאזער יד טפַאש
 ןעמרָאפ יד ןופ ענייא סלַא המקנ עטריזינַאגרָא קידנענעקרענָאש : סולשַאב

 יָאזער רעד ףיוא ךיז קידנציטש ,רָאפנעמַאזצ רעד ּפָא-טפרַאװ ,רָארעט ןופ
 ןופ עיצולָאזער רעד ןופ לייט םעד ,רָארעט ןגעוו רָאפנעמַאזוצ ןט4 ןופ עיצול

 קיטקַאט רעד ףיוא ןרעפטנע וצ טרידנעמָאקער סָאװ ,ץנערעפנָאק רעט5 רעד

 "המקנ ןופ ןטקַא טימ גנודנעש ןופ
 -עגסיוא רָאפנעמַאזוצ ןט5 םעד זיא םזינויצ ןופ עגַארּפ רעד ןיא ךיוא

 רָאפנעמַאזוצ ןט4 ןופ עיצולָאזער יד .סולשַאב ןקידרעירפ ַא ןרעדנע וצ ןעמוק
 טָאה'מ זַא ןטלַאהעג ןבָאה ייז .טקידירפַאב טשינ ןטסידנוב ליפ טָאה
 יד ןופ טעברַא-רוטלוק רעד וצ גנואיצַאב יד טרילומרָאפ ןעגנולעג טשינ

 טָאה'ס .('טייקיטעט רעלַאגעל רעדעי וצ יװ, ,ריא וצ ךיז ןעיצַאב) ןטסינויצ
 וצ עיטַאּפמיס טימ ךיז טיצַאב דנוב רעד זַא ,קורדנייא םעד ןפַאש טנעקעג
 ךיוא .ןעוועג טשינ סע זיא ױזַא ןוא --- ןטסינויצ יד ןופ טעברַא-רוטלוק רעד
 קיטכיר טשינ ןעמ טָאה עיצולָאזער רעקידרעירפ רעד ןופ ןטקנוּפ ערעדנַא
 טציטש טפַאשרענגעק עשידנוב יד זַא ,ןעניימ טנעקעג טָאה'מ .טשטייטעגסיוא
 -ַאב עלעיּפיצנירּפ ַא טלעפעג טָאה'ס ,ןוויטָאמ עשיטקַארּפ ףיוא זיולב ךיז

 ןרילומרָאפ וצ יינספיוא קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג ןעמ טָאה םעד תמחמ .גנודנירג
 םוצ גנואיצַאב רעד ןיא זיא ךות ןיא .םזינויצ םוצ דנוב ןופ גנולעטש יד
 טייקימיטשנייא ןַא ןעװעג ,גנוגעווַאב ַא ןוא עיגָאלָאעדיא ןַא יװ ,םזינויצ
 טסקעט ןגעוו ןרָאװעג טריפעג זיולב זיא עטַאבעד ַא ,ןטַאגעלעד יד ןשיווצ

 ךיז קינייו דנוב רעד טָאה ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא .עיצולָאזער רעד ןופ
 ןעוועג ןענייז עדייב .גנוגעוװַאב רעשיטסינויצ רעטערקנָאק רעד טימ ןפָארטעג
 -עג טפָא טשינ ןוא תוביבס ערעדנַא ןיא טעברַאעג ןבָאה ייז ,רעכַאװש ליפ
 סע זיא טייצ רעד טימ .סױטשנעמַאזוצ ןוא גנורירַאב רעטקעריד ןיא ןעמוק
 העּפשה רעייז טײרּפשעגסיױא ןבָאה ןעגנוגעווַאב עדייב .שדעדנַא ןרָאװעג
 רעד .ןפָאלעגנגעקטנַא רערעדנַא רעד ענייא ךיז ןענייז סעילַאװכ ערעייז ןוא
 -ָאֹּפ ןוא ןשיגָאלָאעדיא ןיא םיכוּפיה ןעוועג ןענייז םזינויצ רעד ןוא םזידנוב
 -ער יד .רעפרַאש ןוא רעטּפָא ןרָאװעג ןענייז ןסױטשנעמַאזוצ יד ,ןיז ןשיטיל
 יד ּפָא טלגיּפש ,ןעמונעגנָא טָאה רָאפנעמַאוצ רעט5 רעד סָאװ ,עיצולָאז

 :טגָאז יז .גנורעדנע ענעמוקעגרָאפ
 רעשידיי רעלעטימ ןוא רעניילק רעד ןופ גנוגעווַאב ַא זיא םזינויצ רעד,

 טייז ןייא ןופ -- קורד ןטלּפָאט ַא רעטנוא ךיז טניפעג סָאװ ,עיזַאושזרוב
 ןצעזעג -םַאנסיוא טייז רעטייוצ רעד ןופ ,לַאטיּפַאק-סיורג ןופ ץנערוקנָאק
 רעכעלטסירק רעד ןופ ןטכיש עזַאושזרוב ןוא גנוריגער רעד דצמ סעצעה ןוא
 -יטנַא ןופ טייקיבייא רעד ןגעוו החנה רעד ןופ קידנעײגסױרַא .גנורעקלעפַאב
 -ןסַאלק ַא ןדנירג וצ ליצ ַא רַאפ ייברעד ךיז קידנלעטש ןוא םזיטימעס

 -ןסַאלק יד ןשיוװרַאפ וצ םזינויצ רעד טבערטש ,עניטסעלַאּפ ןיא הכולמ

 ןופ .ןסערעטניא עלַאנָאיצַאנ-ןײמעגלַא עטשרמולכ ןופ ןעמָאנ ןיא םיכוּפיה
 יד -- קיטקַאט ערענָאיצקַאער ןייז סױרַא טגנירד םזינויצ ןופ ךות םעד
 -ָארּפ ןשידיי ןופ גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד וצ גנואיצַאב עוויטַאגעג
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 יבגל םזינוטרָאּפָא ןוא םזיטנערעפידניא ןשיטילָאּפ ןקידערּפ סָאד ,טַאירַאטעל
 ןופ גנולקיװטנַא יד ןטלַאהרַאפ סָאד ,גנוריגער רעקידנשרעה-טסבלעז רעד

 עיגָאלָאכיסּפ יד ייז ןיא ןקיטסעפרַאפ סָאד ןוא ןדיי יד ייב ליפעג-רעגריב
 קיטינ טגנידַאבמוא רַאפ רָאפנעמַאזצ רעד טלַאה םעד תמחמ .יָאטעג' ןופ
 ?ןסנַאוינ ןוא ןעגנומערטש ענייז עלַא ןיא םזינויצ ןגעק ןפמעק וצ

 רעוועינישיק ןכָאנ ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא רָאפנעמַאװצ רעט5 רעד
 ןדיי יד ןופ ור יד טרעטשעצ ןבָאה קערש ןוא ןעגנואָארד-םָארגָאּפ .םָארגָאּפ
 רָאלק ןוא ןלעטשוצטסעפ ןעוועג קיטיונ זיא'ס .טעטש ערעדנַא לָאצ ַא ןיא

 םיא ןוט לָאז'מ סָאװ ןוא ןעמָארגָאּפ יד ןופ רָאטַאזינַאגרָא רעד זיא'ס רעוו ןכַאמ
 : ןסָאלשַאב םעד ןגעוו טָאה רָאפנעמַאזצ רעט5 רעד .ןריזילַארַאּפ וצ

 עשיסור יד זיא ,דנַאלסור ןיא ןעמָארגָאּפ ןופ עטכישעג יד טזייוו'ס יו;
 טיירג קידנעטש גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד טימ ףמַאק ןיא גנוריגער
 ןופ רָאטַאזינַאגרָא ןוא רָאטַאריּפסניא ןַא ןופ לָאר רעד ןיא ןטערטוצסױרַא
 ,טַאירַאטעלָארּפ רעד זיולב זיא קלָאפ ןשידיי ןופ ןטכיש עלַא ןופ .ןעמָארגָאּפ

 חוכ רעד ,עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןופ ןָאפ רעד רעטנוא טפמעק סָאװ
 יד ןעמעו ,ןומה םעד דנַאטשרעדיװ ןעמַאזקריוו ַא ןלעטש וצ קיאעפ זיא סָאװ

 רעד ןָא טזייו ,טכַא ןיא סָאד קידנעמענ .ןדיי יד ןגעק ןָא טצייר גנוריגער
 עמַאס םעד ןלעטש וצ טייקיטיױנ רעטגנידַאבמוא רעד ףיוא רָאפנעמַאזוצ

 רעד .סעקישטשמָארגָאּפ יד דצמ ןטַאט-טלַאװג יד דנַאטשרעדיװ ןשיגרענע
 ןופ סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ןוא ןטעטימָאק יד זַא ,טנעקרענָא רָאפנעמַאזוצ
 ןכעלגעמ ַא ןופ םינמיס עטשרע יד ייב ידכ ,ןעלטימ עלַא ןעמעננָא ןפרַאד דנוב

 -ַאצ רעד .,דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב ַא ןריזינַאגרָא חוכב ןייז וצ םָארגָאּפ
 ןוואורּפ יד ןגעק ןפמעק וצ שיגרענע קיטיונ טגנידַאבמוא רַאפ טלַאה רָאפנעמ
 -סיוא טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא ןטנעמעלע עשיטסילַאנָאיצַאנ יד ןופ
 ןשיווצ גנולייטעצ ַא ןטַאש ןופ קעווצ ןרַאפ םָארגָאּפ רעוועינישיק םעד ןצונוצ
 רעד זיולב זַא ,טגייצרעביא זיא רע .רעטעברַא עכעלטסירק ןוא עשידיי יד
 ןזיב טעװ ןטעטילַאנָאיצַאנ עלַא ןופ רעירַאטעלָארּפ יד ןופ ףמַאק רעמַאזניימעג
 ,ןשינעעשעג עכלעזַא ןעגנערב סָאװ ,ןעגנוגנידַאב יד ןטכינרַאפ לצרָאװ עמַאס
 ."רעוועינישיק יד יו

 -רעניא ייר ַא טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ ןעמוקעגסיוא זיא רָאפנעמַאזוצ םעד
 -רערעטנוא ,עלַאגעלמוא ןַא ןעוועג זיא דנוב רעד .ןגַארפ-עיצַאזינַאגרָא עכעל
 וצ ןרעוו טסַאּפעגוצ טזומעג טָאה רוטקורטס עצנַאג ןייז .עיצַאזינַאגרָא עשיד
 "מָאק וצ קיטיונ ןעוועג םעד תמחמ זיא'ס .ןעגנוגנידַאב עוויטַאריּפסנָאק יד
 ,ןביוא ןופ גנוריפנָא רעלַארטנעצ ַא טימ ּפיצנירּפ ןשיטַארקָאמעד םעד ןריניב
 .טפַאשרעדילגטימ רעד ןיא ןעוועג זיא טכַאמ ןוא ץעזעג ןופ לַאװק רעד

 -עד רעד רעבָא טָאה גנוגעװַאב רעלַאגעלמוא רעד ןופ קיטקַארּפ רעד ןיא
 רעלופ רעד טימ ןרעו טריפעגכרוד טנעקעג טשינ ּפיצנירּפ רעשיטַארקָאמ
 -יפסיוא רעד ןיא ןרעוו טריציפידָאמ טזומעג טָאה רע .טייקטנעװקעסנָאק
 עקידנבעגצעזעג יד --- רָאפנעמַאזוצ ַא ןעוועג זיא ץנַאטסניא עטסכעה יד .גנור
 -ריפסיוא ןטסכעה םעד ךיז ןופ טלייטעגסיוא ךיוא טָאה סָאװ ,טפַאשרעּפרעק
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 טַאהעג טָאה טעטימָאק-לַארטנעצ רעד .טעטימָאק-לַארטנעצ םעד ,ןַאגרָא

 ןסולשַאב ענייז זַא ,טקנעדעג קידנעטש טָאה רע רעבָא ,ןטכַאמלופ עטיירב

 -נעמַאזוצ יד ןופ ןעגנַאלרַאפ יד טימ הריתס ןיא ןייז טשינ ןרָאט םישעמ ןוא

 יד ןופ ןטכירַאב עקידרדסכ יד ךרוד .טפַאשרעדילגטימ רעד ןופ ןוא ןרָאפ

 ךרוד ךיוא יו ,םיחולש ךרוד רעדָא ןכוזַאב עכעלנעזרעּפ ךרוד ,רעטרע

 טָאה רעוט ןופ ןצנערעפנָאק ןוא ןעגנוטַארַאב ענעפורעגפיונוצ-לעיצעּפס

 רעייז ןיא .עסַאמ-רעדילגטימ יד טכַארט ןוא טוט סע סָאװ טסואוועג .ק.צ רעד

 -ַאב וצ םָאנָאטױא ןעוועג רעדילגטימ יד ןענייז רעטרע יד ףיוא טייקיטעט

 הריתס ןיא טשינ רעבָא ,רעטקַארַאכ ןלַאקָאל ןופ םינינע עלַא ןגעוו ןסילש

 -עג ךיז טָאה .קיצ רעד .סעיניל-טכיר עטלעטשעגטסעפ-ןיימעגלַא יד טימ

 רעד טליּפשעג ךיוא טָאה לָאר עסיורג ַא ,דנַאלסור ןיא טייצ עצנַאג יד ןענופ

 -ײטרַאּפ ענעעזעגנָא ןופ ןענַאטשַאֿב זיא רעכלעוו ,טעטימָאק רעשידנעלסיוא

 ,דנַאלסיױא ןיא סעיצקנופ עקיטכיוו טריפעגסיוא ןוא רעוט

 עסיורג יד .תוגרדמ עכעלטע ןופ ןעוועג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד

 ןוא טייקיטעט ןופ ןרָאי ךיז רעטניה טַאהעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,עקרַאטש ןוא

 -שרע סָאד ןעמונרַאפ ןבָאה ,םיבושי:רעטעברַא עקידנטיײדַאב ןיא ןעוועג ןענייז

 סָאװ ,טפַאשרעּפרעק ַא טריפעגנָא טָאה עיצַאזינַאגרָא ַאזַא טימ .,טרָא עט

 ןבָאה ןטעטימָאק יד .טעטימָאק ַא ןופ טכער יד ןוא לטיט םעד טָאהעג טָאה

 רעסיורג רענעבעגעג ַא ןיא גנוגעװַאב רעד טימ זיולב טשינ טיפעגנָא

 ,טנגעג רעקימורַא רעד ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ךיוא רָאנ ,טָאטש

 -עג ןוא .קיצ םעד טימ גנודניברַאפ רעטקעריד ןיא ןענַאטשעג ןענייז ייז

 -עג ללכייּפ-לע ןענייז ייז .ןרָאפנעמַאזצ יד וצ ןטַאגעלעד טקעריד טקיש

 טגעלפ .קיצ רעד רעבָא ,עיצַאזינַאגרָא רעקיטרָא רעד ןופ ןרָאװעג טלייוו

 רעקירעדינ ַא ףיוא .ןטעטימָאק יד ןיא םיחולש עטקעריד ענייז ןבָאה ךיוא

 ,סעיצַאזינַאגרָא רַאפ זיולב טנכערַאפ טָאה'מ סָאװ ,יד ןענַאטשעג ןענייז הגרדמ

 טימ רעטרע ערענעלק ןיא רעדָא טעטש ערעסערג לָאצ ַא ןיא ןעוועג ןענייז יז

 ןעגנוריפנָא טַאהעג ךיוא ךעלריטַאנ ןבָאה ייז .רעטעברַא לָאצ רעסיורג ַא

 ןבָאה לייט ַא .ןטעטימָאק ןופ סוטַאטס םעד טַאהעג טשינ ןבָאה עטצעל יד רעבָא

 ,ךעלטעטש עקימורַא ערענעלק עיצקידסירוי רעייז רעטנוא טַאהעג וליפא

 ףיוא ןענַאטשעג יײז ןענייז עיכרארעיה רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעד ןיא רעבָא

 סָאװ ,ץנעטעּפמָאק ןוא טכער עלַא יד טַאהעג טשינ ןוא לּפַאטש ןרעקירעדינ ַא

 ןעוועג ןענייז הגרדמ רעקירדינ ךָאנ ַא ףיוא .ןטעטימָאק יד טַאהעג ןבָאה סע

 סעּפורג יד רעדָא ,ןיילק וצ ןעוועג זיא רעדילגטימ לָאצ יד רעדָא .סעפורג יד

 ףוסל .עיצַאזינַאגרָא ןַא רַאפ טרעלקרעד ןרעװ וצ גנוי וצ ןעוועג ןענייז

 -ַאב ,טקַאטנָאק ןיא זיולב ןענַאטשעג זיא'מ עכלעוו טימ ,רעטרע ןעוועג ןענייז

 סעּפורג ןייק רעבָא ,סעיצקַא-קיירטש טימ טריּכעגנָא ,רוטַארעטיל טימ טגרָאז

 ,ןפַאשעג טשינ טרָאד ןעמ טָאה

 -לַארטנעצ ןופ טכירַאב ַא טרעהעגסיוא טָאה רָאפנעמַאזוצ רעט5 רעד

 ןטַאגעלעד לָאצ ַא .עטַאבעד ַא ןרָאװעג טריפעג זיא םעד ךָאנ ןוא טעטימָאק

 זַא ,ק.צ םעד ןפרָאװעגרָאפ ןבָאה ייז .טכירַאב םעד טריקיטירק ןבָאה
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 ןוא רעטרע יד ןיא טייקיטעט רעד ףיוא ןבעגעג גנוטכַא גונעג טשינ טָאה רע
 ןרָאװעג ןזיוועגנָא ךיוא זיא'ס ,לָארטנָאק עקידנגונעג ןייק טַאהעג טשינ
 רע זַא ,סעיצקנופ ענעדישרַאפ טימ ןעמונרַאפ קרַאטש ױזַא זיא ,ק,צ רעד זַא
 ןגָאלשעגרָאפ טָאה'מ .ויטַאיציניא גונעג ןזײװסױרַא טנעקעג טשינ טָאה
 ןענייז סָאװ ,םירבח יד ןופ טעברַאטימ ןוא ףליה יד ןצונסיוא רעמ לָאז רע זַא
 ןיא טָאה .ק.צ ןופ רעייטשרָאפ רעד .סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד ןיא קיטעט
 רעבָא ,טריציטקַארּפ עקַאט ןעמ טָאה עטצעל סָאד זַא ,טגָאזעג רעפטנע ןייז
 רענײמעגלַא רַאפ ןטפערק עקיטרָא ןצונ טימ ןכיורבסימ טשינ רָאט ןעמ
 סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד טכַאװשעגּפָא טלָאװ סָאד .טעברַא-ײטרַאּפ
 | ,גנוגעװַאב רעד ןופ עזַאב יד ןענייז

 -עגטסעפ טָאה סָאװ ,עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד
 :םיללכ עכלעזַא טלעטש

 .דנוב ןופ ןַאגרָא -ריפסיוא רעטסכעה רעד זיא דנוב ןופ .ק.צ רעד
 ןוא רָאפנעמַאזוצ ןכרוד ןָאזרעּפ 2 ןופ לָאצ רעד ןיא טלייועגסיוא טרעוו רע
 .ןריטּפָאָאק וצ טכער טָאה

 "נַאג רעד ןופ גנוריפנָא עניימעגלַא יד (א : .ק.צ ןופ ץנעטעּפמָאק יד 2
 -רֶא ןוא ןטעטימָאק עלַא רעביא לָארטנָאק יד (ב ;דנוב ןופ טייקיטעט רעצ
 -ַאב יד ןרעוו טריפעגסיוא ןלָאז'ס זַא ,ןבעג גנוטכַא (ג ;דנוב ןופ סעיצַאזינַאג
 -ערטרַאפ ענײמעגלַא יד (ד ;דנוב ןופ ןוא (.ּפ.ַא.ד.ס.ר) ײטרַאּפ רעד ןופ ןסולש

 -ָאװער ערעדנַא טימ ןעגנואיצַאב יד ןיא ןוא ײטרַאּפ רעד ןיא דנוב ןופ גנוט
 -עלנייועגרעסיוא ןוא עכעלנייועג יד ןפור (ה :;סעיצַאינַאגרָא ערענָאיצול
 ,רָאפנעמַאזצ ַא ןפור וצ ביוחמ זיא .ק.צ רעד) דנוב ןופ ןרָאפנעמַאזוצ עכ
 .(ןטעטימָאק עלַא ןופ לטירד 2 ןעגנַאלרַאפ סָאד ביוא

 -געלסיוא םעד ןוא עקיטרָא יד -- ןטעטימָאק יד וצ גנואיצַאב יד 2
 ןטעטימָאק ןופ טייקיטעט יד ןלעטשוצּפָא טכער טָאה .ק.יצ רעד (א :ןשיד
 ײטרַאּפ רעד ןופ ןרָאפנעמַאזוצ יד ןופ ןסולשַאב יד טימ הריתס ןיא ןענייז סָאװ
 ןשיטַארקָאמעדילַאיצַאס ןופ ןּפיצנירּפ יד טימ הריתס ןיא ןוא דנוב ןופ ןוא
 ענלצנייא ןסילשסיוא ןוא ןעמיטשַאב וצ טכער טָאה .ק.צ רעד (ב ;םַארגָארּפ

 -סיוא ןופ רעדילגטימ עלַא) ןטעטימָאק יד ןופ לעטשנעמַאזוצ ןופ ןענָאזרעּפ

 טכער טָאה .ק.צ רעד (ג ;(.ק.צ ןכרוד טמיטשַאב ןרעװ טעטימָאק ןשידנעל
 ןלייט עלַא ןגעוו ןטכירַאב ןטעטימָאק יד ןופ ןעגנַאלרַאפ וצ טייצ רעדעי ןיא
 ,טייקיטעט רעייז ןופ

 ,דנוב ןופ ןכַאז-קורד עלַא ןרילָארטנָאק וצ טכער טָאה .ק.צ רעד 4
 "ַאוצ יד ףיוא ןענָאזרעּפ עסיוועג ןדַאלוצנייא טכער טָאה .ק.צ רעד 5

 .דנוב ןופ ןרָאפנעמ
 זיא רע רעבָא ,טקנוּפ ַא ךָאנ ןטלַאהטנַא ןבָאה םיללכ ענעמונעגנָא יד

 .ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טשינ זיא ןוא וויטַאריּפסנָאק ןעוועג
 ,עסערּפ רעד ןגעוו ןעמונעגנָא רָאפנעמַאזוצ רעד טָאה ןסולשַאב עקיטכיוו

 ןיא עמיטשש רעטײברַא יד :ןענַאגרָא-לַארטנעצ יירד טַאהעג טָאה דנוב רעד
 (שיסור) ַאיטסעיווזיא ַאינדעילסָאּפ יד ןוא רעטײברַא רעשידיא רעד ,דנַאלסור
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 ןקיטניה ןופ ביױהנָא םייב ןוא ןקידרעירפ ןופ ףוס םייב .דנַאלסיױא ןיא

 ,טעטש לָאצ ַא ןיא ןעגנוטייצ עקיטרָא עשידנוב סױרַא ךיוא ןענייז טרעדנוהרָאי

 "רֶא רעקינייו ןענישרעד ןיוש ןענייז רָאפנעמַאװצ ןט5 ןופ טייצ רעד וצ

 -פיוא לָאצ יד טרעסערגרַאּפ קידנטײדַאב ךיז טָאה רַאפרעד ,ןעגנוטייצ עקיט

 ןבָאה טעטש ערעדנוזַאב יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןטעטימָאק יד סָאװ ,ןפור

 ןענייז ןפורפיוא רועיש ַא ןָא יד ןוא עמיטש רעטײברַא יד .ןבעגעגסיױרַא

 -עקורד עשידרערעטנוא יד ןיא ,דנַאלסור ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןוא טצעזעג

 וצ ןזיװַאב טשינ טָאה ײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער םוש ןייק .דנוב ןופ ןעייר

 ,רוטַארעטיל עלַאגעלמוא ןבעגסױרַא ןופ טיבעג ןפיוא וויטקודָארּפ ױזַא ןייז

 עשירַאצ יד טָאה ןעיירעקורד עשידרערעטנוא קיניו טשינ .דנוב רעד יװ

 יד ךשמב ייװצ זיולב -- עשידנוב ,טּפַאכרַאפ ןוא טקעדעגפיוא ענַארכָא

 ,1905 זיב 1897 ןופ ןרָאי
 יד ןרעטיירברַאפ וצ טגנַאלרַאפ טָאה גנוגעװַאב רעד ןופ סקואוו רעד

 .רָאפנעמַאזוצ ןפיוא עטַאבעד ַא ןרָאװעג טריפעג זיא םעד םורַא ןוא עסערּפ
 ,ןרעװ טקידירפַאב טשינ ןלעוװ ןשינעפרעדַאב עסיוועג זַא ,רָאלק ןעוועג זיא'ס

 -עד יד ןשיװצ .ןעלטימ עלעיצעּפס ןרעװ ןעמונעגנָא טשינ ןלעוו'ס ביוא

 ,ןזיװעגנָא טָאה'מ .ןוט לָאז'מ סָאװ םעד ןגעוו תועד-יקולח ןעוועג ןענייז ןטַאגעל
 וצ -- ַאיטסעיווזיא ַאינדעילסָאּפ יד ןוא רעווש וצ זיא עמיטוע רעטײברַא יד זַא
 ,(דנַאלסור ןייק טגנערבעג ךיוא ןעמ טָאה ןעגנוטייצ עשידנעלסיוא) טכייל

 "וּפָאּפ ןיא שינעפרעדַאב עקרַאטש ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,טנעקרענָא ןבָאה עלַא
 ןגיױצעגנײרַא ןענייז ןסַאמ ערעטיירב סָאװ ,םעד תמחמ רוטַארעטיל רערעל
 טסַאּפעגוצ טשינ זיא עמיטש רעטײברַא יד .גנוגעוװַאב רעד ןיא ןרָאװעג
 ןענייז ןעלקיטרַא יד ,רעטעברַא עטרעלקעגפיוא-קינייוו ןסַאמ עטיירב רַאפ
 ןכַאמ וצ טגיילעגרָאפ ןבָאה לייט .רענעייל עטסנרע רעמ ףיוא טנכערעגסיוא
 ,םלוע ןרעטיירב ןרַאפ רעכעלטירטוצ ןוא רעטכייל עמיטש רעטײברַא יד
 ךיז טקיטיונ דנוב רעד לייוו ,גָאלשרָאפ םעד ןגעק טדערעג ןבָאה ערעדנַא

 -עג ענײמעגלַא יד ףיוא ןפורּפָא ךיז לָאז סָאװ ,ןַאגרָא-ריפנָא ןטסנרע ןַא ןיא

 רעייז .סעיצַאזינַאגרָא ןוא רעוט יד רַאפ רעזייוו-געוו ַא ןייז ןוא ןשינעעש
 עמיטש רעטײברַא יד ןיא ןעגנורעדנע עלַאקידַאר ןייק זַא ,ןעוועג זיא גנוניימ
 םלוע ןטיירב ןרַאפ גנוטייצ ַא ןיא שינעפרעדַאב יד .ןכַאמ טשינ ןעמ לָאז
 טָאה טייהרעמ יד .ןַאגרָא ןטייווצ ַא ןבעגסױרַא ךרוד ןרעוו טקידירפַאב לָאז
 "רעד ןביוהעגנָא טָאה סולשַאב םעד ןופ ךמס ןפיוא) ןעמונעגנָא גנוניימ יד
 ,(דנוב רעד גנוטייצ יד ןענייש

 יד רַאפ .ַאיטסעיווזיא ַאינדעילסָאּפ עגונב סולשַאב רעד ןעוועג זיא ךעלנע
 ןיא גנוטיצ עטסנרע ןַא קיטיונ זיא'ס זַא ,רָאלק ןעוועג זיא ןטַאגעלעד

 ןוא ןעמעלבָארּפ ענעדישרַאפ יד ןרעלקוצפיוא ידכ ,ךַארּפש רעשיסור רעד

 קיטיונ ךיוא זיא יז .רענגעק עקידנריקַאטַא יד טימ םינפ-לא-םינּפ תועד-יקולח
 -ילעטניא רעטרימָאלּפיד רעשידיי רעד וצ ןדייר ןענעק וצ ענובירט ַא יװ
 ,ללכב טייקכעלטנפע רעשיסור רעד וצ ןוא טנגוי רעקידנרידוטש ןוא ץנעג
 -עיצַאמרָאפניא ןופ טייקכעלצונ יד טצַאשעגּפָא ןעמ טָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ

 ןוכ



 טפַאשרענעײל עסיורג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ַאיטסעיווזיא ַאינדעילסַָאּפ טַאלב
 רערענָאיצולָאװער רעד ןגעוו תועידי ןופ לַאװק רעקיטכיוו ַא ןעוועג זיא ןוא
 -עד טָאה רָאפנעמַאוװצ רעד .ןשינעעשעג עקיטרַאנדישרַאפ ןוא גנוגעווַאב
 -עג טשינ ןביילב לָאז טַאלב-עיצַאמרָאפניא עשיסור סָאד :ןסָאלשַאב רעביר

 סע לָאז שדוח ַא לָאמ ןייא רעבָא ,ךָאװ עדעי ןעניישרעד לָאז ןוא טרעדנע

 ,ןעגנולדנַאהּפָא ןוא ןעלקיטרַא טימ --- גנוטייצ ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ןײגסױרַא
 טריפעגסיוא) .דנוב ןופ קיטקַאט יד ןוא םַארגָארּפ סָאד ןרעלקפיוא ןלָאז סָאװ

 -רָאפניא םעד ץוחַא :ןפוא ןטריציפידָאמ ַא ףיוא סולשַאב םעד ןעמ טָאה
 -ָאנ ןטימ לַאנרושז רעטסנרע ןַא ןעניישרעד ןביױוהעגנָא טָאה טַאלב-עיצַאמ

 (אדנוב קינטסעיװ ןעמ
 ןופ ןעלקיטרַא עשיטַאמַארגָארּפ יד זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא רעטייוו

 -ביילג ןלָאז דנוב ןופ סעבַאגסיוא עשידיי ערעדנַא ןוא עמיטש רעטײברַא רעד
 רעד טימ תוכייש ןיא .שיליוּפ ןוא שיסור ןיא ךיוא ןעניישרעד קיטייצ
 "וצוצ ביוחמ ןענייז ןטעטימָאק יד זַא ,ןרָאװעג טמיטשַאב ךיוא זיא עסערּפ
 ןוא גנוגעװַאב רעקיטרָא רעד ןגעוו ןטכירַאב שדוח ןדעי .ק.+ םעד ןלעטש
 ּפסנָאק עקינייא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיוא ןענייז'ס .,טייקיטעט רעייז ןגעוו
 ,(** ןסילשַאב עוויטַאר

 -סיוא ,געט 10 טרעיודעג טָאה סָאװ ,רָאפנעמַאזוצ רעט5 רעד טָאה ףוסל
 ןטייוצ םוצ עיצַאגעלעד יד ךיוא יו ,טעטימָאק ןלַארטנעצ םעד טלייוועג
 .ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאט רעדנעלסור רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ
 טנעקעג דנוב רעד טָאה .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןופ סולשַאב ןטיול
 ןופ 2 ןוא דנַאלסור ןיא סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ 2 -- ןטַאגעלעד 5 ןקיש
 ,רעמערק ידַאקרַא :ןעוועג ןענייז עטלייוועגסיוא יד .טעטימָאק ןשידנעלסיוא
 ןוא טַאטשנעװיײא יַאסיא ,(חנ) יענטרָאּפ לאיתוקי .,יקסוװָאסָאק רימידַאלוװ

 דילגטימ ַא יו רעמערק זַא ,ןיװעגסױרַא ךיז טָאה רעטעּפש .רעביל קרַאמ
 טימ טַאגעלעד ַא ןייז וצ טכער טָאה ,פ.ַאיד.ם.ר רעד ןופ .ק.צ ןטשרע ןופ
 טרָא ןייז ןוא טכער עקיזָאד יד טצונעגסיוא טָאה רע .,טכער-גנוטַארַאב
 .םעדעמ רימידַאלװ ןעמונרַאפ טָאה

* 
 *א

 טייקיטעט עסיורג ַא טריפעג ךיוא דנוב רעד טָאה דנַאלסור ןיא ץוחַא
 ןעגנואווצעג טָאה עמרָאנ-טנעצַארּפ עטמירַאב-קירעיורט יד ,דנַאלסיוא ןיא
 -נעלסיוא יד ןיא ןרידוטש ןרָאפ ןעיורפ ןוא רענעמ עשידיי עגנוי רעטנזיוט
 ןופ טעטש-טעטיזרעווינוא יד ןיא ,סמוקינכעטילַאּפ ןוא ןטעטיזרעווינוא עשיד
 טייקיטעט ַא טריפעג ןוא טריטסיזקע ןבָאה עּפָארײא-ברעמ ןוא -לַארטנעצ
 ןענייז סעּפורג יד .ץנעגילעטניא רעשידיי רעגנוי ןופ סעּפורג עשידנוב
 ןבָאה ייז ןוא (ץייווש) ןרעב ןיא ָארויב-לַארטנעצ ַא ךרוד טקיניײארַאפ ןעוועג
 .ןצנערעפנָאק עכעלרעי ןטלַאהעגּפָא

 -יגער רעשירַאצ רעד ןופ קיטילָאּפ-םָארגָאּפ ןוא עשיטימעסיטנַא יד
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 רערענָאיצולָאװער רעד ףיוא תופידר יד ךיוא יוװ ,טיונ עלעירעטַאמ יד ,גנור
 עשידיי ןופ עיצַארגימע-ןסַאמ עסיורג ַא ןעװעג םרוג ןבָאה ,גנוגעווַאב
 רעשידיי רעסיורג ַא ןרָאװעג זיא סע ואוו ,ןָאדנָאל ןיא ,ןשטנעמ-סטעברַא
 ךיוא .רעקעוו ןייארַאפ רעשידנוב רעד טקריוװעג טָאה ,רטנעצ-רעטעברַא
 -רעטעברַא עשידנוב טריטסיזקע ןבָאה עּפָאריײא-ברעמ ןופ טעטש ערעדנַא ןיא
 ,סעּפורג

 עטקינייארַאפ יד ןיא ,גנורעדנַאװנײיא רעשידיי ןופ רטנעצ ןטסערג ןיא
 -רעבירַא ןופ סעּפורג ךס ַא ןענַאטשטנַא ןענייז ,עקירעמַא-ןופצ ןופ ןטַאטש
 יו טקריוװעג ָאד טָאה 1900-1899 ןיָאי יד ןיא ןיוש .ןטסידנוב ענעמוקעג
 "סור ןייק ןרָאפעגקירוצ זיא רעכלעוו ,ןיסיק םהרבא דנוב ןופ רעייטשרָאפ ַא
 טרָא ןייז .(1905 רעבָאטקָא 18 םעד ענליוו ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד) דנַאל
 ןיא ןעועג זיא רעכלעוו ,רענישטוװָאלָאג יַאסיא רעינישזניא ןעמונרַאפ טָאה

 ןוטעג ליפ רעייז טָאה רע .סמערבייא ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב עקירעמַא
 עלעיצנַאניפ םיא רַאפ ןפַאש ןוא עקירעמַא ןיא דנוב םעד ןכַאמ וצ רעלוּפָאּפ
 ןוא גָאט טעברַאעג טָאה רע; :םיא ןגעוו טלייצרעד ןַאהַאק .בַא .ןעלטימ

 וצ ןייארַאפ ןופ ןײגמורַא רֶע טגעלפ ,םערָא ןרעטנוא לעפטרָאּפ ַא טימ .טכַאנ

 ןעניגרַאפ םיוק ךיז טָאה וע ןוא ,זױה-טַאװירּפ וצ זױה-טַאװירּפ ןופ ,ןייארַאפ
 ,רעקימעכ ַא ןעוװעג ןיא רע .ןובשח 'סדנוב' ןפיוא טייצלָאמ ַא ןסעוצּפָא
 געט עכעלטע ןטעברַא טגעלפ רע ואוו עירָאטַארָאבַאל ַא ןענופעג רע טָאה

 -רַא רעד ןיא ןפרַאװנײרַא ךיז רעדיוו ךָאנרעד ןוא ,הנויח רענעגייא ןייז ףיוא
 טָאה גנורעפּפָא-טסבלעז ןייז ןוא טייקנבעגעגרעביא ןייז .'דנוב' ןרַאפ טעב
 ןיא קיטעט ןעװעג זיא רע .(-'"םיא וצ טקעּפסער ןכיוה ַא ןפורעגסױרַא
 ,דנַאלסור ןיא קעװַא קירוצ זיא רע ןעוו ,1906 זיב עקירעמַא

 "עג ןטסידנוב יד ןבָאה טעטש ערעדנַא לָאצ ַא ןיא ןוא קרָאי-וינ ןיא
 ץטשרע יד ןיא .גניר-רעטעברַא ןופ סעשטנערב ןוא ןטפַאשנַאמסדנַאל ןפַאש
 ןעוועג ןענייז ייז ןוא ,סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב ןעוועג שיטקַאפ ייז ןענייז ןרָאי
 דראָאב : ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,טפַאשרעּפרעק ַא ךרוד טקיניײארַאפ
 עיצקַא ןַא ןריפ וצ עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא 1903 ןיא .סטיעגעלעד ווא
 רעייז טימ .(ןעזָאר) ארזע ןוא רעמערק ידַאקרַא -- עיצַאגעלעד עשידנוב ַא

 "וינ ןיא ןעמוקעגרָאפ 1903 רעבמעצעד 14712 ןופ געט יד ןיא זיא לײטנָא
 ןוא ןטפַאשנַאמסדנַאל עשידנוב יד ןופ רָאפנעמַאװצ רעטשרע רעד קרָאי
 -וינ ןיא סעשטנערב עשידנוב ןופ ןטַאגעלעד ןעוועג ןענייז'ס .סעשטנערב
 ,רָאמיטלאב ,ןָאטסָאב ,עיפלעדַאליפ ,ליוװזנָארב ,ןעווייה-וינ ,קרַאונ ,קרָאי
 יד ןטערטרַאפ ןעוועג ךיוא ןענייז ןטַאגעלעד ךרוד .ָאגַאקיש ןוא ןָאסרעטעּפ
 -ָאב ,רענווָאק ,רעוועשטידרעב ,רעקסניווד ,רעקָאטסילַאיב ,רעקסניּפ ,רענליוו
 ןטפַאשנַאמסדנַאל רעקסנימ ןוא רעוװָאסיר

 -טַאלּפ עלעיפיצנירּפ ַא ןעמונעגנָא קימיטשנייא טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד

 -רעטניא רעד ןופ ןּפיצנירּפ ענײמעגלַא יד טלעטשעגטסעפ טָאה סָאװ ,םרָאפ
 דווב ןופ ןבַאגפיוא יד ןוא גנוגעװַאב רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנ
 -טַאלּפ יד טגָאז רעטייו .גנושרעהטסבלעז רעשירַאצ רעד ןגעק ףמַאק ןיא
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 ןדעי ןגעק ןפוא ןטספרַאש ןפיוא קידנטערטסױרַא ,דנוב רעד; זַא ,םרָאפ
 עטסטנָאנ סלַא ךיז טלעטש ,קלָאפ ןשידיי ןיא ןצנעדנעט עשיטסילַאנָאיצַאנ ןימ

 יד ןופ טייקיזָאלטכער רעכעלרעגריב רעד ןופ גנוטכינרַאפ יד עבַאגפיוא
 עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ייז רַאפ ןכיירגרעד וצ טבערטש ןוא דנַאלסור ןיא ןדיי
 ,ןּפיצנירּפ עלַא יד טימ טעטירַאדילָאס עלופ קידנקירדסיוא .עימָאנָאטױא
 ןעלטימ ןעניפעג וצ ןָאשנעװנָאק רעזנוא ןופ עבַאגפיוא סלַא רימ ןלעטש
 ןיא רעדירב ערעזנוא רַאפ ףליה עקירעמַא ןיא ןריזינַאגרָא וצ ןגעוו ןוא
 ."דנוב ןופ ןָאפ רעד רעטנוא ןפמעק סָאװ ,דנַאלסור

 -רֶא ערעדנוזַאב יד ןופ ןטכירַאב טרעהעגסיוא טָאה רָאפנעמַאצ רעד
 ןשידנעלסיוא ןופ ךיוא יו ,ןטערטרַאפ ןעװעג ןענייז סָאװ ,סעיצַאזינַאג
 ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא רענייא ןגעק ןעמיטש עלַא טימ .דנוב ןופ טעטימָאק
 -לַארטנעצ, ַא ןטפַאשנַאמסדנַאל ןוא סעשטנערב עשידנוב עלַא ןופ ןדנירג וצ

 -ַאב זיאס ."עקירעמַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשיטסידנוב יד ןופ דנַאברַאפ
 ןטפַאשנַאמסדנַאל ןוא סעשטנערב עשידנוב יד ץוחַא זַא ,ןרָאװעג ןסָאלש
 ,סעיצַאזינַאגרָא עוויסערגָארּפ ןרעהעג ךיוא דנַאברַאפ-לַארטנעצ םוצ ןענעק
 -רַאפ ןוא ןָאשנעװנָאק רעד ןופ םרָאפטַאלּפ ענעמונעגנָא יד ןענעקרענָא סָאװ
 -קעװַא ןרעוװ דנַאברַאפ ןופ תוסנכה עלַא .דנוב םעד ןציטש וצ ךיז ןטכילפ

 -עגנָא טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד .דנוב ןופ טעטימָאק ןשידנעלסיוא םוצ ןבעגעג
 -לַארטנעצ ןופ רעדילגטימ עלַא טרידנעמָאקער סָאװ ,סולשַאב ַא ןעמונ

 -ינַאגרָא עשיטסילַאיצַאס עקידנריטסיזקע יד ןיא ןטערטוצניײרַא דנַאברַאפ
 .רעדילגטימ עוויטקַא ןרעוו ןוא סעיצַאז

 -סילַאיצָאס ןוא (.9.ס) ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןשיווצ טיירטש םוצ
 -עטש ןייק ןעמונרַאפ טשינ ןעמ טָאה (0.?.9) ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיט
 טָאה רע ןוא דנוב םעד ןפלעה וצ ןעוועג זיא דנַאברַאפ ןופ ליצ רעד לייוו ,גנול

 ןשיװצ תועד-יקולח יד ןיא דצ ַא ןרעװ טלָאװעג טשינ עיצַאזינַאגרָא סלַא

 .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עדייב
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 ןשיטסילַאיצַאס ןופ סערגנָאק ןפױא 8

 םַאדרעטסמַא ןיא לַאנָאיצַאנרעטניא

 םַאדרעטסמַא ןיא זיא 1904 טסוגיוא ןט20 ןזיב ןט14 ןופ געט יד ןיא

 ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצָאס ןופ סערגנָאק רעט6 רעד ןעמוקעגרָאפ

 ידַאקרַא .דנוב ןופ םיחולש 8 ןעוועג ךיוא ןענייז ןטַאגעלעד 482 יד ןשיווצ

 ןַאשזד ,םעדעמ רימידַאלװ ,רעביל קרַאמ ,יקסוװָאסָאק רימידַאלװ ,רעמערק

 טנעקעג טשינ רימ ןבָאה ןטכַא ןופ ןעמָאנ םעד) זוגָא סקַאמ ,ארזע ,ללימ

 .עיצַאגעלעד עשידנוב יד טעדליבעג ןבָאה (ןלעטשטסעפ

 ןעועג דנַאלסור ןופ רעטעברַא עשידיי יד ןענייז לָאמ ןטשרע םוצ

 רעקידנעטשבלעז ַא ךרוד לַאנָאיצַאנרעטניא ןופ סערגנָאק ןפיוא ןטערטרַאפ

 -עד עשידנוב יד ןענייז (1900) זירַאּפ ןיא סערגנַאק ןט5 ןפיוא .עיצַאגעלעד

 -לַאיצָאס רעדנעלסור רענײמעגלַא רעד ןופ לײט-דנַאטשַאב ַא ןעוועג ןטַאגעל

 1902 ןיא זיא דנוב רעד יו םעד ךָאנ .טפַאשרעטערטרַאפ רעשיטַארקָאמעד

 -רעטעברַא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעדנעלסור רעד ןופ ןטערטעגסױרַא

 עטַארַאּפעס ַא יו ןרירוגיפ טפרַאדעג ןיוש רעייטשרָאפ ענייז ןבָאה יײטרַאּפ

 -רעטיב ןוא ןעגנובייר ,סעיצַאקילּפמָאק טפַאשרַאפ טָאה סָאד ןוא .טייהנייא

 ןגעו ןוא סערגנָאק ןפיוא ןעמיטש יד ןגעוװו טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס .ןשינ

 ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ָארויב ןיא טפַאשרעדילגטימ רעד

 ןופ גנוציז ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ,סערגנָאק םעד ברע ,טסוגיױא 12 םעד

 רענײמעגלַא רעד .טקיטפעשַאב עגַארפ רעד טימ ךיז טָאה סָאװ ,ָארויב

 ,זירַאּפ ןיא סערגנָאק ןט5 ןפיוא ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא סָאװ ,ּפיצנירּפ

 ,תוכולמ ןופ ןעײטרַאּפ ןריטנעזערּפער ןענעק סעיצַאגעלעד יד זַא ,ןעוועג זיא

 רַאפ .ןעמהעב ,ןליוּפ סעירָאטירעט עשירָאטסיה ןוא תוכולמ ענעזעוועג

 -ַאב ןעמ טָאה (טייהנייא רערעדנַא רעדָא רעשהכולמ) טעטילַאנָאיצַאנ רעדעי

 ןרָאװעג ןוטעג זיא סָאד .ָארויב ןיא ןוא סערגנָאק ןפיוא ןעמיטש 2 טמיטש

 טייהרעמ ַא -- ײטרַאּפ ןייא ןיא רעדָא ןעײטרַאּפ 2 ןייז ןענעק דנַאל ןיא לייוו

 ןעוועג ןענייז ,דנַאלסור ןיא טרפב ,רעדנעל לייט ַא ןיא .טייהרעדנימ ַא ןוא

 ןעועג ןענייז ,לשמל ,דנַאלסור ןופ .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס 2 ןופ רעמ

 רעשיניַארקוא .וער ,דד.םס רעשיטעל ,דנוב ,פ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ סעיצַאגעלעד

 .ס.9.9 ןוא .ל.פ.ק.ד.ס :סעיצַאגעלעד עשיליוּפ ךָאנ םעד ץוחַא ; .ר.ס ,ייטרַאּפ

 -טסע ,דנַאלסור :רעדנעל יירד ןופ) .ס.9.9 ןוא תופתושב -- טַאירַאטעלַארּפ
 ,טוטַאטס םעד ןרעדנע טוװװאורּפעג טָאה ָארויב סָאד .(דנַאלשטייד ןוא ךייר

 םימעט ענעדישרַאפ בילוצ ,ןטערטרַאפ ןייז ןלָאז עלַא זַא ,ןכַאמ ךעלגעמ ידכ

 ןופ



 רעד עגונב טוטַאטס םעד ןרעדנע וצ טשינ ןסָאלשַאב ָארויב סָאד טָאה
 לָאז ןעמיטש יד ןוא דנַאל ַא רַאפ ןעמיטש 2 ןביילב ןלָאז'ס -- ןעמיטש לָאצ
 ןעײטרַאּפ ערעדנַא יד ,ןעײטרַאּפ עטסקרַאטש 2 יד ןשיװצ ןלייטעצ ןעמ
 רעבָא ךייש סָאװ .סעיצקעס עקידנריטסיזקע יד ןופ רענייא וצ ןייטשוצ ןלָאז
 :סודָאמ רעיינ ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ,סערגנָאק ןפיוא ןטַאדנַאמ יד
 ,טייהנייא ןַא סלַא רעדנעל יד ןרָאװעג ןבעגעג ןטַאדנַאמ יד ןענייז רעירפ
 ,רעדנוזַאב ײטרַאּפ רעדעי רַאפ ןרָאװעג טמיטשַאב ןטַאדנַאמ יד ןענייז טציא
 -עד טנעקרענָא ןעמ טָאה שידירוי :הריתס ַא טימ סולשַאב ַא ןעוועג זיא'ס
 ןעמיטש רעבָא ,רעדנעל ןופ טשינ ןוא ןעײטרַאּפ ערעדנוזַאב ןופ סעיצַאגעל
 ,סעיצַאגעלעד"יײטרַאּפ טיול טשינ ןוא רעדנעל טיול טלייטעגוצ ןעמ סָאה

 -עגרעביא עיצַאגעלעד עשידנוב יד טָאה סערגנָאק םעד ןענעפע ןכָאנ
 יו עיצַאגעלעד רעדנעלסור ַא; :גנורעלקרעד עקידנגלָאפ ָארויב םעד ןבעג
 עקידנעטשבלעז סױרַא ןטערט םעד טָאטשנַא ,טשינ טריטסיזקע טייהנייא ןַא
 יד ןסָאלשעגסיױא ןיטולחל זיא'ס .ןעײטרַאּפ ערעדנוזַאב ןופ סעיצַאגעלעד
 ,סעיצַאגעלעד יד ןשיװצ גנוקידנעטשרַאפ רענײמעגלַא ןַא ןופ טייקכעלגעמ
 ןשידיי ןופ ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עקידנעטשבלעז ַא זיא דנוב רעד
 ןופ ךמס ןפיוא זַא ,טרעלקרעד דנוב ןופ עיצַאגעלעד יד ,טַאירַאטעלָארּפ
 טָאה ,.ח.ד 13 םעד ,ָארויב ןשיטסילַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ סולשַאב
 ןעמעוו ,עיצקעס עקידנעטשבלעז ערעדנוזַאב ַא יו טריאוטיטסנָאק ךיז יז
 ,"םיטש ןייא סולשַאב ןבלעז ןופ ךמס ןפיוא טמוק סע

 עגַארפ יד טכַארטַאב ָארויב סָאד טָאה ,טסוגיױא 16 םעד ,גנוציז ַא ףיוא
 ייוװצ יד ףיוא .טפַאשרעיײטשרַאפ רעדנעלסור רעד ןופ ןעמיטש יד ןגעוו
 ןוא דנוב רעד ,.פיַאיד.ס.ר יד :ןעיײטרַאּפ יירד טרידנעטערּפ ןבָאה ןעמיטש
 רעבָא .קפס ןייק ןעוועג טשינ זיא .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד טמוק םיטש ןייא זַא .ר.ס יד
 ,ךס יד ןופ ןוא דנוב ןופ רעייטשרָאפ יד ? םיטש עטייווצ יד ןבעג ןעמעוו
 ,םיטש רעטייוצ רעד וצ ןעײטרַאּפ ערעיײז ןופ טכער יד טקידיײטרַאפ ןבָאה
 רע .דנב םעד תבוטל טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה (ךיירטסע) רעלדַא רָאטקיװ
 טימ סיוא ךיז טנכייצ דנוב רעד סָאװ ,םעד טימ טעדנירגַאב גנולעטש ןייז טָאה
 רעד רַאפ ןטסנידרַאפ ערעיוהעגמוא ןוא טײקטריזינַאגרָא ,טײקרַאטש ןייז
 -עלָארּפ -תמא ןייז טימ ךיוא יװ ,דנַאלסור ןיא גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער
 ,רענדער יד .אצמנב טשינ סע ויא .ר.ס יד ייב סָאװ ,רעטקַארַאכ ןשירַאט
 ערעייז םגה :טרעלקרעד ןבָאה ,.ר.ס יד תבוטל ןטערטעגסױרַא ןענייז סָאװ
 ןופ גנוטכיר עשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס יד רעבָא ,דנוב ןרַאפ ןענייז סעיטַאּפמיס
 יד תעב ,יטרַאפ .ד.ס רענײמעגלַא רעד ךרוד ןטערטרַאפ ןיוש זיא דנוב
 ,ןטערטרַאפ ןייז ךיוא ףרַאד סָאװ ,גנוטכיר עטייווצ ַא טריטנעזערּפער .ר.ס
 ןעמיטש טייהרעמ ַא טימ :ןעװעג עירכמ טָאה טנעמוגרַא רעטצעל רעד
 ..ר.ס יד ןבעג םיטש עטייווצ יד ןסָאלשַאב ָארויב סָאד טָאה

 ןופ רעייטשרָאפ יד ןופ גנוטלַאה רעד ןגעוו ןוא סולשַאב םעד ןגעוו
 ַא טלייצרעד עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשילױּפ רעד ןופ ןוא רעשיסור רעד
 לבש יּפילע ןוא רשוי יּפילע; :עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד ןופ דילגטימ
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 ןייז ןלעו גרובמעסקול ןוא ווָאנַאכעלּפ זַא ,ןטרַאװרעד טפרַאדעג רימ ןבָאה

 ?.ר.ס' יד ןופ רענגעק ענעסיברַאפ ךָאד ןענייז; ייז .,"טייז רעזנוא ףיוא
 טימ ןייז ךָאד ייז ןפרַאד ,רימ יו ,הטיש רעשיטסיסקרַאמ רעד וצ ןרעהעג ןוא
 רעזנוא ףיוא ןייז טעװ רע זַא ,טגָאזעגוצ עקַאט טָאה װָאנַאכעלּפ ןוא .זנוא
 טשינ קנעדעג ךיא ,תמא .,,טליפרעד טשינ רעבָא רע טָאה גָאזוצ םעד .טייז
 -עג ןוא טדערעג זַא ,רעבָא סייוו ךיא .טמיטשעג ףוס-לכ-ףוס טָאה רע יװ

 ַאזָאר .,הלּפמ ַא ןבָאה ןלָאז רימ זַא ,רעגייטש ַאזַא ףיוא רע טָאה ךיז טריפ
 ,(= "ןעמיטש ןופ ןטלַאהעגּפָא ןצנַאג ןיא ךיז טָאה גרובמעסקול

 םונעלּפ ןפיוא ארזע טָאה עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד ןופ ןעמָאנ ןיא
 ןעועג טשינ זיא'ס םגה ,ָארויב ןופ סולשַאב ןגעק טדערעג סערגנָאק ןופ
 -ַאב םעד שינעטנעק וצ ןעמענ טשינ טעוװ םונעלּפ רעד זַא ,גנונעפָאה ןייק
 "געמ רעד ןופ טבױרַאב ןצנַאגניא ןביילב וצ טשינ ידכ .ָארויב ןופ טכיר
 וצ טדנעװעג ךיז עיצַאגעלעד עשידנוב יד טָאה ,ןעמיטשַאבוצטימ טייקכעל
 טָאה עטצעל יד .עיצקעס ןייא ןדליב ןגעוו .פ.ַא.ד.ס.ר ןופ עיצַאגעלעד רעד

 "עד 7 ןיולב טָאה יז :ןעוועג זיא וויטָאמ ריא .,ןפרָאװעגּפָא גָאלשרָאפ םעד
 םייב ןרידיצעד ןענעק ןטסידנוב יד ןלעוװ ,8 טָאה דנוב רעד ןוא ןטַאגעל

 עיצַאגעלעד עשידנוב יד .עיצקעס רעדנעלסור רעד ןיא ןסולשַאב ןעמעננָא

 טסוגיױא 18 םעד גנוציז ַא ףיוא ןוא ָארויב םוצ טדנעוװעג רעדיוו ךיז טָאה
 .ם.ַא.ד.ס.ר ןופ רעייטשרָאפ רעד יוװ ױזַא .ןרָאװעג טכַארטַאב עגַארפ יד זיא
 ,גַאלשרָאפ ןשידנוב םעד טלעטשעגנגעק שירָאגעטַאק ךיז טָאה ,ווָאנַאכעלּפ .ג

 -רַאפ וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז גרובמעסקול ַאזָאר ןוא יקסטוַאק לרַאק ןבָאה
 ַאזַא טגיילעגרָאפ ןבָאה ייז .עגַאל רעד ןופ געווסיוא ןַא ןעניפעג ןוא ןעלטימ
 סערגנָאק ןפיוא רעבָא ,ּיַאד.ס.ר רעד ןבעג ָארויב ןיא טרָא סָאד :הרשּפ
 ןלעװו עדייב ביוא .םיטש עבלַאה ַא דנוב רעד ןוא םיטש עבלַאה ַא יז טָאה

 ןייא רַאפ ןענעכער ייז ןעמ טעװ ,עגַארפ רעסיוועג ַא ןגעוו םכסה ַא וצ ןעמוק
 "סור יד טעוװ ,ךיז ןשיוװצ ןעמוקכרוד ןענעק טשינ ןלעוװ ייז ביוא ;םיטש
 טלדנַאהַאב ןיא גַאלשרָאפ רעד .ןרעװ טנכערעג טשינ םיטש .ד.ס רעדנעל
 -מעסקול ַאזָאר ,סעיצַאגעלעד עדייב ןופ גנוציז רעמַאזניימעג ַא ףיוא ןרָאװעג
 עבַאגפיױא ריא ..פ.ַאד.ס.ר ןופ טייז רעד ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה גרוב
 לָאז רע זַא ,דנוב םייב ןלעוּפ ןוואורּפ ןיא ןעזעג יז טָאה ןירעלטימרַאפ סלַא

 ףוסל .דנוב םעד טציטשעגרעטנוא טָאה יקסטוַאק לרַאק .ןעיצקירוצ ךיז
 -נוב יד טָאה ייברעיד .ןרָאװעג ןעמונעגנָא הרשּפ עטנָאמרעד-רעירפ יד זיא
 יו ןוָאנַאכעלּפ ןטכַארטַאב טשינ ןעק יז זַא ,ןדלָאמעג עיצַאגעלעד עשיד
 ןופ ןעגנוציז עקידרעטייו יד ןיא .ָארויב ןיא רעטערטרַאפ ןשידנוב םעד
 -סגנוטַארַאב טימ רעיטשרָאפ רעשידנוב ַא טקילײטַאב ךיז טָאה ָארויב
 זַא ,טרעלקרעד עיצַאגעלעד עשידנוב יד טָאה סערגנָאק ןפיוא .(** טכער

 טָאה יז .ןעמונעגנָא םיא טָאה יז םגה ,סימָארּפמָאק רעד טשינ טקידירפַאב ריא
 זיולב טכַארטַאב יז סָאװ ,עגַארפ רעד ןופ גנוזייל ַאזַא ןגעק טריטסעטָארּפ
 ,סערגנָאק ןט6 םעד רַאפ ןיולב קיטליג ,עקילייוװטייצ ַא רַאפ

 "עג טָאה יז -- ?טריטנעזערּפער עיצַאגעלעד עשידנוב יד טָאה ןעמעוו

 ו21



 .סעּפורג 60 ךרעב ןוא סעיצַאזינַאגרָא 10 ,ןטעטימָאק 17 ןופ ןטַאדנַאמ 27 טַאה
 םעד) רעטעברַא עטריזינַאגרא טנזיוט 22 ןעמונעגמורַא ייז ןבָאה ןעמַאזוצ
 עז -- ןעלּפַאטש-עיצַאזינַאגרָא עטנַאמרעד-רעירפ יד ןשיװצ דישרעטנוא

 ,(113 טייז ףיוא
 -נעלסיוא ןופ ,.ק.צ ןופ ןעמוקעג ןענייז ןטעטימָאק 17 יד ןופ ןטַאדנַאמ יד

 :עקיטרָא 15 ןופ ןוא טעטימָאק ןשיד
 ןיא :רעטעברַא 5200 טריטנעזערּפער טָאה טעטימָאק רענליוו רעד

 ,400 -- עדיל ,1,000 --- ןָאגרָאמס) 2,200 ןָאיַאר ןיא ,טנזיוט 2 ענליוו טָאטש
 ,(500 -- ןַאיצנעװס ,200 -- ענעמשָא

 1,540 -- ןָאיַאר ןיא ,700 טָאטש ןיא :2,240 -- טעטימָאק רעקָאטסילַאיב

 ,250 --- יָאנַאשזור ,250 --- יקנירק ,350 --- קסיװָאקלָאװ ,400 --- קָאדָארָאה)
 ,(140 -- קסירב ,150 --- עקלָאקָאס

 1,300 -- ןָאיַאר ןיא ,700 --- טָאטש ןיא : 2,000 -- טעטימָאק רעלמָאה
 600 -- רעטרע ערעדנַא ,700 --- קסױרבָאב)

 445 ןָאיַאר ןיא ,1,500 --- טָאטש ןיא :1,945 -- טעטימָאק רעקסניווד
 --- קסווָארדנַאסקעלַאדָאװָאנ ,45 --- ןיצויל ,100 -- עצישזעיר ,125 --- איורד)

 100 -- ערעדנַא ,40 -- ןַאיצוא ,5
 טנזיוט ןָאיַאר ןיא ,800 -- טָאטש ןיא :1,800 -- טעטימָאק רעוועליהָאמ

 ידאיל ,75 --- ןישטָאלָאט ,300 --- ענווָארבוד ,200 -- עשרָא ,250 --- וװָאלקש)

 (50 -- וועשטאנָאר ,50 --- ווָאכיב ,75 --
 ,(טָאטש) 1,200 -- טעטימָאק רעקסנימ
 ,(טָאטש) 1,200 -- טעטימָאק רעװעשרַאװ
 -טעיּפ) 200 ןָאיַאר ןיא ,900 טָאטש ןיא :1,100 -- טעטימָאק רעשזדָאל

 ,(דארעש ,שילַאק ,ןישזעשזב ,עילָאװ עקסנודז ,ווָאקיר
 ,(טָאטש) 1,000 -- טעטימָאק רעוועשטידרעב
 350 --- ןָאיַאר ןיא ,400 -- טָאטש ןיא :750 --- טעטימָאק רעקסבעטיוו

 ,30 -- ענזָאיל ,50 -- שזילעוו ,50 --- שטיווָאקנעשעיב ,80 --- קָאדָארָאה)
 .(35 -- רעטרע ערעדנַא ,20 -- שטיװַאביל ,25 --- ןילוקימ ,50 --- אינדור

 ((טָאטש) 700 -- טעטימָאק רענדָארג
 ,200 -- ןָאיַאר ןיא ,200 -- טָאטש ןיא :500 -- טעטימָאק רענוװָאק
 ,(טָאטש) 300 -- טעטימָאק רעגיר
 ,(טָאטש) 200 -- טעטימָאק רערימָאטישז
 -שיווָאקליװ) 200 --- דנוב-רעטשרעב ןופ ןָאיַאר ןשיליוּפ ןופ טעטימָאק

 .(ןאשזיוו ,ץעניטשיװ ,ווָאלעבשזרעװ ,עירַאװלַאק ,לָאּפמַאיראמ ,יק
 עקידנגלָאפ ןופ ןעוועג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא 10 יד ןופ ןטַאדנַאמ יד

 : טעטש
 ,200 -- קצָאלָאּפ ,200 -- קסניּפ ,250 --- וװָאסירָאב ,400 -- סעדָא

 ,150 -- קלַאוװאוס ,200 -- לעווענ

 ענסיד) 120 -- ןָאיַאר ןיא ,350 -- טָאטש ןיא :470 -- עקװַאלסערק

 ,(20 -- אדגאד ,40 -- עסירד ,60 --
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 -- טשקינא) 115 -- ןָאיַאר ןיא ,150 --- טָאטש ןיא :265 -- שזעוװעינָאּפ
 .(10 -- ַאװָאניקארק ,10 --- יטנישיוו ,20 --- עווָאדאש ,25 --- יקשיּפוק ,0

 אנשקעיוו ,25 --- םלעק) 70 -- ןָאיַאר ןיא ,80 טָאטש ןיא :150 --- לעװַאש
 ,(5 -- ינאילעּפָאּפ ,10 --- יקשיליוויזאר ,15 --- ישזָארק ,15 --

 ,100 -- יקולירּפ) 200 --- ןָאיַאר ןיא ,70 טָאטש ןיא :270 -- וועיק
 .(100 -- וועקרעצָאלעיב

 ןופ טכירַאב ןכעלריפסיוא ןַא טלעטשעגוצ סערגנָאק םוצ טָאה דנוב רעד
 זיא םיא ןיא .1904 ילוי זיב 1902 ינוי ןופ טייצ רעד רַאפ טייקיטעט ןייז
 : ןרָאװעג טגָאזעג

 יד ןיא ךיוא רָאנ ,טעטש יד ןיא זיולב טשינ רָאפ טמוק גנוגעװַאב יד;
 ןופ ןָאיַאר ַא ךיז רעטניה טָאה טָאטש ערעשּפיה עדעי .ךעלטעטש עניילק
 לָאז גנוגעװַאב יד זַא .גנוגעװַאב יד ןָא טריפ יז ואוו ,ךעלטעטש ערענעלק
 ןיא סָאד -- טעטש-עירטסודניא עסיורג עקינייא ןופ םוחת םעד ןיא ןביילב
 ,דנוב ןופ הגהנה רעד רעטנוא ךיז טניפעג סָאװ גנוגעװַאב יד :ָאטינ דנוב םייב
 עלַא ןיא ץַאלּפ ַא ןעמונרַאפ טָאה ןוא ןסָאגעגרעדנַאנַאפ טיירב ךיז טָאה
 ,(+?"בושיה-םוחת ןשידיי םענעפורעג-ױזַא םעד ןופ ךעלקניוו

 דנוב רעד טָאה גנוגעװַאב רעד ןופ גנוטײרּפשסיוא רעד טימ זיולב טשינ
 טייקוויסנעטניא רעד טימ ןעוועג ךיוא זיא עבלעז סָאד .טנכייצעגסיוא ךיז
 -עלעד עשידנוב יד ןופ רענייא םעד ןגעוו טלייצרעד .טייקיטעט ןייז ןופ
 ךיז טנעקעג טשינ ןבָאה דנַאלסור ןופ סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ןייק, : ןטַאג
 ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ עטריפעגכרוד ןופ לָאצ רעד ןיא 'דנוב' ןטימ ןכיילגרַאפ
 עשימָאנָאקע ןוא עשיטילָאּפ ןופ לָאצ רעד ןיא ןוא סעיצַארטסנָאמעד ןוא
 ,(0 "ןקיירטש

8 
 לא א

 "ָאס רעד ןופ רעריפ עטסנעעזעגנָא ןוא ןטייקכעלנעזרעּפ עטסערג יד
 .סערגנָאק רעמַאדרעטסמַא םוצ ןעמוקעג ןענייז גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצ
 טיירטש רעד ןעוועג זיא ,ןרָאװעג טלדנַאהַאב טרָאד זיא סָאװ ,עגַארפ-טּפיױה יד
 "עווַאב-רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא ןעגנוטכיר-טּפיוה יד ןשיווצ
 םזינָאיזיװער רעדָא םזיסקרַאמ רעלַאסקָאדָאטרָא :הפוקת רענעי ןופ גנוג
 -טימ רעדָא ףמַאק-ןסַאלק רערענָאיצולָאװער ,(ןייטשנרעב דרַאװדע ןופ הטיש)

 יד םורַא ןטַאבעד יד ןיא ?םוטרעגריב ןופ לייט ןלַארעביל ןטימ טעברַא
 ןבָאה'ס .לַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ּפעק עטסעב יד טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןגַארפ
 -ײיטרַאפ טָאה'ס סָאװ -- ענייא :ןעגנולעטש יירד טריזילַאטסירקסיױוא ךיז

 םערטסקע ןַא ,שארב (דנַאלשטײד) לעבעב טסוגױא טימ לגילפ רעד טקיד

 ,עטירד א ןוא שארב (ךיירקנַארפ) סערָאשז ןַאשז טימ -- עכעלצעזנגעק
 שארב עטנָאמרעד-רעירפ עדייב ןשיוצ טקנוּפלטימ ַא ןעמונרַאפ טָאה סָאװ
 -נָאק .(עיגלעב) עדלעװרעדנַאװ לימע ןוא (ךיירטסע) רעלדַא רָאטקיװ טימ

 סערָאשז ןַאשז ןופ ײטרַאּפ יד סָאװ ,םעד ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה טערק
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 -עג ןעװעג טלָאמעד זיא ךיירקנַארפ ןיא גנוגעווַאב עשיטסילַאיצָאס יד)
 ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא ןענייז סָאװ ,ןעײטרַאּפ ערעדנוזַאב יירד ןיא ןטלָאּפש
 -יגער עכעלרעגריב ַא טציטש (ןַאמעלַא ןַאשז ןוא סערָאשז ןַאשז ,דעג לישז
 ןופ סקַא יד םגה .ןעײטרַאּפ-גנוריגער יד טימ קָאלב ַא ןיא זיא ןוא גנור
 יו טכַארטַאב סע ןעמ טָאה ,ןינע רעטנָאמרעד רעד ןעוועג זיא עטַאבעד רעד
 ,רעדנעל עלַא ןיא ללכב םזינוטרָאּפָא ןוא םזינָאיזיװער ןגעק טיירטש ַא

 יא טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה סערגנָאק רעמַאדרעטסמַא ןופ טייהרעמ יד
 ןופ גנולעטש-לטימ רעד ןגעק יא ,ןסערָאשז ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןגעק
 ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ןעמיטש טייהרעמ ַא טימ .עדלעװרעדנַאװ ןוא רעלדַא
 סערגנָאק רעד טָאה 1903 ןיא) עיצולָאזער רענדזערד ענעפורעג-ױזַא יד
 ,ןדזערד טָאטש רעד ןיא ןטלַאהעגּפָא ,עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשטייד רעד ןופ
 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןגעוו עיצולָאזער ַא טייהרעמ רעסיורג ַא טימ ןעמונעגנָא
 ןופ סערגנָאק רעד ךיוא טציא יז טָאה ןעגנורעדנע עניילק טימ ;קיטקַאט
 -עגסױרַא ןדישטנַא ךיז טָאה עיצילָאזער יד .,(טריטּפָאדַא לַאנָאיצַאנרעטניא
 ןגעק ןוא ףמַאק-ןסַאלק רַאפ ,ןעגנומערטש עשיטסינָאיזיװער יד ןגעק טגָאז
 ךיז טָאה יז .גנונדרָא רעקידנריטסיוקע רעד טימ הרשּפ ןופ קיטילָאּפ ַא
 ,גנוריגער רעכעלרעגריב ַא ןיא ךיז ןקילײטַאב ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיוא
 -רעלדַא ןופ עיצולָאזער רעד ןגעק טמיטשעג טָאה עיצַאגעלעד עשידנוב יד
 .עיצולָאזער רענדזערד רעד רַאפ ןוא עדלעװרעדנַאוװ

 ַא ןיװעגסױרַא עיצַאגעלעד עשידנוב יד טָאה ןגַארפ עקינייא ךָאנ וצ
 רעשידנוב רעד טלייצרעד --- וויטַאיציניא רעזנוא טול, .סערעטניא ןסיורג
 עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא סערגנָאק רעד טָאה -- ללימ ןַאשזד טַאגעלעד
 "ער יד .גנוריגער רעשירַאצ רעד ןופ קיטילָאּפ רעשידיײ-יטנַא רעד ןגעק
 םוצ טריפ גנוריגער רעשירַאצ רעד ןופ קיטילָאּפ יד זַא ,רָאפ טפרַאװ עיצולָאז
 ןדיי רעטנזױוט ןוא רעטנזיױט ןופ גנַאגרעטנוא ןשילַארָאמ ןוא ןשיזיפ
 -דנעש יד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןטלַאהעג טרעוװו אפוג גנוריגער יד

 לַארָאמ ןוא רוטלוק ,טייהיירפ ןופ ןעמָאנ ןיא .ןעמָארגָאּפ עכעל
 גנולדנַאהַאב רעקידריװמוא רעד ןגעק טריטסעטָארּפ סערגנָאק רעד טָאה
 עיטַאּפמיס עלופ ןייז טקירדעגסיוא רע טָאה קיטייצכיילג ,ןדיי עשיסור יד ןופ
 ןפמעק עכלעװ ,דנַאלסור ןוא ןלױּפ ,עטיל ןיא רעטעברַא עשידיי יד וצ

 ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ עלַא ץָארט םזילַאיצָאס ןופ גנוכעלקריוורַאפ רעד רַאפ

 .(': "ןרַאפעג
 טסוגיוא ןגָארטעגנײרַא ןבָאה דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןגעוו עיצולָאזער יד

 ,(ןדעווש) גניטנארב ראמלאיה ,(דנַאלשטייד) ןייטשנרעב דראוודע ןוא לעבעב
 ,(דנַאלגנע) ידראה ריעק ןוא (דנַאלָאה) לָאק ןאוו .ג

 ןעוװעג זיא עיצַאגעלעד עשידנוב יד רעכלעוו ייב ,עגַארּפ עטייווצ יד
 ,עיצַארגימיא ןוא עיצַארגימע ןופ ןינע רעד ןעוועג זיא ,ויטקַא סרעדנוזַאב
 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד רַאפ עגַארפ עטגָאטיײװעגנָא ןַא ןעוועג זיא סָאד
 ,םימעט עשימָאנַאקע ןוא עשיטילָאּפ בילוצ .עירעּפמיא רעשיסור רעד ןיא
 ןבָאה ,גנוריגער רעד ןופ תופידר עשידיי-יטנַא עלעיצעּפס יד בילוצ ךיוא יו
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 יד ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז ןוא ןקעטשירעדנַאװ םעד ןעמונעג ןדיי ליפ
 -ַאגרָא עשידנוב יד ןבָאה סעױגנָאק רעמַאדרעטסמַא םעד ברע .םיקחרמ
 -מורַא טָאה'מ ואוו ,ןעגנולמַאזרַאפ ןטלַאהעגּפָא טעטש ייר ַא ןיא סעיצַאזינ

 -נָאק ןופ גנונעדרָא-גָאט רעד ףיוא ןענאטשעג ןענייז סָאװ ,ןגָארפ טדערעג

 ךיוא זיא ,סערעטניא ןַא ןפורעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,ןגַארפ יד ןשיווצ ,סערג
 רַאפ עיסימָאק-סערגנָאק רעלעיצעּפס רעד ןיא .ןינע-עיצַארגימע רעד ןעוועג
 ַא ןרָאװעג טריפעג זיא גנורעדנַאװנייא ןוא גנורעדנַאװסיױא ןופ םינינע יד
 ,עיצולָאזער ַא ןגָארטעגנײרַא טָאה עיצַאגעלעד עשידנוב יד .טיירטש רעסייה
 -עגרָאפ יז ןוא ןעמונעגנָא ןעגנורעדנע עניילק טימ טָאה עיסימָאק יד סָאװ
 ,ןריטּפעצקַא וצ סערגנָאק םעד טגייל

 רעדא :טגָאז טייהרעמ-עיסימָאק רעד ןופ עיצולָאזער ענעמונעגנָא יד
 ןברק ַא זיא רעטעברַא רעקידנרעדנַאװסױא רעד זַא ,טרעלקרעד סערגנָאק
 סָאד ןזָאלרַאפ וצ םיא טגניווצ סָאװ ,הלשממ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ
 ,טייהיירפ ןייז ןרעכיז וצ רעדָא ןייז סנרפמ ךיז ימ ןייז ךרוד ידכ ,דנַאלרעטָאפ
 ןופ דנַאל םעד רַאפ זיא'ס ךעלרעפעג יו ,טשינ טנקייל סערגנָאק רעד

 -רַא ןוא עמַאזכרָאהעג ,עטלָאצַאב-טכעלש ןופ םָארטשוצ רעד גנורעדנַאװנייא
 יּפַאק עזָאלנסיװעג ךרוד טריפרַאפ ןרעוו סָאװ ,ןטנעמעלע עקיליװ-סטעב
 -ולב ןריצָאװָארּפ וצ לָאמליײט ןוא רעכערבקיירטש ןבָאה וצ ידכ ,ןטסילַאט
 ךָאד .רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ רעטעברַא יד ןשיװצ ןסיוטשנעמַאזצ עקיט
 ןרעטש לָאז סָאװ ,גנוצענערגַאב עכעלצעזעג עדעי סערגנָאק רעד טלייטרוארַאפ
 דנַאל-גנורעדנַאװניײיא ןיא ןזָאלנײרַא טשינ לָאז סָאװ רעדָא גנורעדנַאװסיוא יד
 ןלַאפ עכלעזַא עלַא ןיא .ןעלדנַאהַאב רעגרע ייז רעדָא רעטעברַא עדמערפ

 טימ ןענייז סָאװ ,רעטעברַא יד ןרעלקוצפיוא עיצַאטיגַא ןַא ןריפ ןעמ ףרַאד
 סערגנָאק רעד .,רעמענרעטנוא יד ךרוד ןרָאװעג טריפרַאפ תוחטבה עשלַאּפ
 -ָאס יד דצמ עיצַאטיגַא ַאזַא ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא זַא ,טגייצרעביא זיא
 א ךָאנ רעטעברַא עטרעדנַאװעגנײא יד ןלעװ סנָאינוי-דיירט ןוא ןטסילַאיצ

 עטריזינַאגרָא ןוא עקיטרָא יד ןופ טייז רעד ףיוא ןלעטש ךיז טייצ רעסיוועג
 -רַאפ סערגנַאק רעד .ןיול ןרעכעה ןבלעז םעד ןרעדָאפ ןלעוװ ןוא רעטעברַא

 -רעטעברַא ענענַאטשעגקירוצ יד ןופ קיטילָאּפ שקיטכיזצרוק יד טלייטרוא
 -רַא עטרעדנַאװעגניײא יד רַאפ ןריט ערעייז ןסילשרַאפ סָאװ סעיצַאזינַאגרָא
 עשיטסילַאיצַאס יד עיצולָאזער יד טפור לייט ןקידרעטייו ןיא ."?רעטעב
 ןַא ךרוד ןלָאז ןעגנוריגער יד זַא ,ןרעדָאפ וצ ןטנעמַאלרַאּפ יד ןיא ןטַאטוּפעד
 ןעגנערב סָאד סָאװ ,בצמ ןקירעיורט םעד ןפמעקַאב לָארטנָאק רעשיגרענע
 ןפמעק ךיוא ןפרַאד רעייטשרָאפ עשיטסילַאיצָאס יד .םרוג זיא רעקירד-ןיול
 עטרעדנַאװעגניא יד טייקכעלגעמ ַא ןבעג ןלָאז סָאװ ,ןצעזעג עכלעזַא רַאפ

 -וצ ךיוא יו ,טכער-רעגריב ןוא עשיטילָאּפ ןעמוקַאב וצ טייצ רעצרוק ַא ןיא
 עקידרעירפ רעייז ןיא קירוצ ןעמוק ייז ןעוו ,טכער עבלעז יד ןעמוקַאב קיר
 ,('= רעדנעל םייה

 -ָאנ ןיא ןבָאה עילַארטסיױא ןוא דנַאלָאה ,עקירעמַא ןופ סעיצַאגעלעד יד

 ענעגייא ןַא סערגנָאק ןופ םונעלּפ םוצ טגנערבעג טייהרעדנימ רעד ןופ ןעמ
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 -גנורעדנַאװנײא עכעלצעזעג ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה יז ךיוא .עיצולָאזער

 -רַא ןעגנערב ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיוא ךיז טָאה יז רעבָא ,ןעגנוצענערגַאב
 םעד טימ לייוו ,"(.וו;זַאא רעגענ ,רעזעניכ) ןסַאר ענענַאטשעגּפָא; ןופ רעטעב
 ןעניול יד ןקירדּפָארַא ןטסילַאטיּפַאק יד ןליוו

 יד טעדנירגַאב טָאה (עקירעמַא ןופ ײטרַאּפ .צָאס) טיווקליה סירָאמ
 ןַא ןכַאמ ןומ ןעמ זַא ,טגָאזעג טָאה רע .טייהרעדנימ רעד ןופ עיצולָאזער
 -נעל עטריזיליוויצמוא ןוא עטריזיליוויצ ןופ רעטעברַא ןשיװצ, דישרעטנוא
 -נעטשלופ ַא רַאפ סנָאינוי-דיירט רענַאקירעמַא יד ןענייז םעד בילוצ ."רעד

 -ןוא ןופ סערעטניא-סנבעל רעד, .גנורעדנַאװניײא-רעזעניכ ןופ טָאברַאפ ןקיד
 ןוא סילוק יד סנטייוורעדנופ ןטלַאה וצ טגנַאלרַאפ גנוגעװַאב-רעטעברַא רעז
 דילגטימ ןייא טריטסעטָארּפ ףרַאש טָאה רעטרעוו סטיווקליה ןגעק ,"רעגענ

 -ַאנַאידניא ןופ ןיילק יַאלָאקינ -- עיצַאגעלעד-,ּפ.ס רענַאקירעמַא רעד ןופ
 רעקלעפ ןשיווצ ןדישרעטנוא ןכַאמ ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה רע .סילָאּפ

 -רענגעק עקרַאטש ַא ןעוועג זיא עקירעמַא ןיא ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ייב)
 רעשיטסילַאיצָאס רענַאקירעמַא רעד ןופ גנולעטש רעלעיציפָא רעד וצ טפַאש
 -גנורעדנַאװניא רעד ןיא טיווקליה סירָאמ רעגָאז-טרָאװ ריא ןוא ײטרַאּפ
 -עמַא רעד ןיא עגַארפ-טיירטש ַא ןעוועג סָאד זיא ןרָאי ןופ ךשמב .עגַארפ
 ,(גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס רענַאקיר

 ךָאנ זיא ןינע רעצנַאג רעד זַא ,טרעלקרעד טָאה (דנַאלגנע) ידרַאה ריעק
 -רָאפ טָאה רע .ןסילשַאב וצ ףייר טשינ זיא ןוא טרעלקעגפיוא גונעג טשינ
 סָאד ןוא סערגנָאק ןטנָאנ ןזיב ןגײלּפָא עגַארפ יד לָאז'מ זַא ,ןגָאלשעג

 םעד טָאה סערגנָאק רעד .לַאירעטַאמ ןקיטיונ םעד ןטיירגוצ לָאז ָארויב
 .ןעמונעגנָא גָאלשרָאפ

 לא
 לא לא

 -ָאיצַאנרעטניא ןיא טפַאשרעיײיטשרָאפ רעשידנוב רעד םורַא ךוסכס רעד
 ןופ טכירַאב ןייז ןיא .סערגנָאק ןכָאנ ךיוא גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג טָאה לַאנ

 ,ןבירשעג ,וָאנַאכעלּפ .ג ,ף.ַאד.ס.ר ןופ רעייטשרָאפ רעד טָאה סערגנָאק
 עטייווצ יד דנוב םעד ןבעג וצ טשינ ןסָאלשַאב טָאה ָארויב ןופ טייהרעמ יד זַא
 ןיא וָאנַאכעלּפ טָאה ,טכירַאב םעד טיול .םוילַאנָאיצַאנ ןייז בילוצ םיטש

 עיצַאזינַאגרָא ןַא יו; זַא ,טנעקרענָא ָארויב ןופ גנוציז רעד ףיוא עדער ןייז
 ,רעכיירסולפנייא ןוא רעקרַאטש ךיילגרַאפ ַא ןָא דנוב רעד זיא רעטעברַא ןופ
 זיא דנוב רעד רעבָא ,?ןרענָאיצולָאװער-ןטסילַאיצַאס יד ןופ ײטרַאּפ יד יװ

 טימ םיכסמ טשינ זיא רע לייו טשינ .ּפ.ַאד.ס.ר רעד ןופ ןטערטעגסױרַא
 טוטַאטס רעד, לייוו רָאנ ,קיטקַאט ןוא םַארגָארּפ ןופ ןגַארפ ןיא ײטרַאּפ רעד
 טזָאלעגרעביא טשינ ,דנוב ןופ גנוניימ רעד טיול ,טָאה ײטרַאּפ רעזנוא ןופ
 "ןצנעדנעט עשיטסילַאנָאיצַאנ רעקינייו רעדָא רעמ ענייז רַאפ טרָא גונעג
 ןיא טייהרעמ רעד ןופ קורדנייא רעד, :רעטייו טלייצרעד ווָאנַאכעלּפ ןוא
 "ילגטימ עקינייא :דנוב םעד תבוטל ,ןטּפשמ טנעקעג בָאה ךיא ליפיוו ,ןעוועג
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 רימ ןבָאה ,םיא ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז רעירפ ןבָאה סָאװ ,ָארויב ןופ רעד

 "רָאפ ַא ףיוא טכער ןייז רַאפ ןלעטשנייא ךיז ןלעװ ייז זַא ,ןפָא טגָאזעג טציא

 רעשילגנע רעד ןופ רעריפ רעד ןענַאטשעגפיוא זיא טָא רעבָא .טפַאשרעייטש

 יַאב עדער רעשיגרענע ןַא רעייז ןיא ןוא ןַאמדנייה עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 טריפעג טָאה רעטרעוו ענייז ןופ ןיז רעד .דנוב ןופ סעיזנעטערּפ יד ןטירטש

 ריא טול עיצַאזינַאגרָא עקיזָאד יד ןייז טשינ לָאז'ס קרַאטש יו זַא ,םעד וצ

 .ף.ַאד.ם.ר רעד ןופ ןטערטעגסױרַא יז זיא ,רעטעברַא יד ףיוא גנוקריוו

 ןבעג ריא לָאז'מ ביוא ,רעבירעד .ןצנעדנעט עשיטסילַאנָאיצַאנ עריא בילוצ

 ןיא קידלוש ןעוועג רימ ןטלָאװ ,ָארויב ןיא טפַאשרעיײטשרָאפ ףיוא טכער

 טביילב דנוב םעד' .םילַאנָאיצַאנ ןופ םיכרד יד ףיוא ןייג וצ קשח ןבעגוצ

 .ןַאמדנײה טקידנערַאפ טָאה -- ."ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןיא ןייגוצניײרַא רעביא זיולב

 -טימדָארויב לייט .ָארויב ןפיוא טקריוועג קרַאטש טָאה עיצַאטנעמוגרַא ןייז

 -עגנייא רימ ןבָאה ,דנוב ןרַאפ ןעמיטש םייב ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,רעדילג

 יָא ,'דנוב ןגעק ןעמיטש ןפרַאד רימ ,טכערעג זיא ןַאמדנייהיה :טמיור

 יּפָא טנעקעג ןעמ טלָאװ ךעלטנגייא סָאװ טסואוועג טשינ בָאה ןיילַא ךיא

 ןרָאװעג ןבעגעגּפָא .ר.ס יד רַאפ ןענייז ףוס-לכ-ףוס .,ןענַאמדניה ןרעפטנע

 טגייצרעביא טָאה עלַא טשינ זַא ,סע טסייה ,7 דנוב ןרַאפ ןוא ןעמיטש 6

 םגה זַא ,רעד זיא דָאזיּפע ןצנַאג ןקיזָאד ןופ ןיז רעד .,עדער סנַאמדנייה

 -רעטעברַא ןַא יו דנוב םעד טנעקרענָא טָאה ָארויב ןופ רעדילגטימ טייהרעמ ַא

 -ַאיצָאס ײטרַאּפ יד יוװ ,רעכיירסולפנייא ןוא רעקרַאטש רעמ ַא ,עיצַאזינַאגרָא

 :רעייטשרָאפ ףיא טכער ערַאבטײרטש יד רעבָא ,ןרענָאיצולָאװער-ןטסיל

 ָאיצַאנרעטניא ןופ רעייטשרָאפ יד לייוו ,עטצעל יד ןעמוקַאב ךָאד טָאה טפַאש

 טעּפמיא ןבעגוצוצ ךעלגעמ רַאפ ןענופעג טשינ ןבָאה טַאירַאטעלָארּפ ןלַאנ

 .('"דנוב ןופ ןצנעדנעט עשיטסילַאנָאיצַאנ יד

 ןּפיצנירּפ-עיצַאזינַאגרָא ןגעו דנוב ןטימ טיירטש ןרעטיב ַא קידנריפ

 ןוא ,וָאנַאכעלּפ טָאה ,עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ גנולעטש רעד ןגעוו ןוא

 יז זַא ,קורדנייא םעד ןפַאש טלָאװעג ,ַארקסיא ןופ עיצקַאדער יד םיא טימ

 ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ רעיײטשרָאפ, יד ןופ המכסה יד טיירטש םעד ןיא ןבָאה

 טשינ זיא סָאד זַא ,טסואוועג טָאה עיצַאגעלעד עשידנוב יד .?טַאירַאטעלָארּפ

 ןילַא ןלָאז ָארויב ןופ רעדילגטימ יד זַא ,טלָאװעג רעבירעד טָאה יז .תמא

 ײר ַא וצ טעדנעוועג ךיז טָאה רעייטשרָאפ ריא .ןוויטָאמ ערעייז ןרעלקרעד

 ןעועג זיא סרעפטנע יד ןופ .ןינע םעד ןגעוו ווירב טימ רעדילגטימרָארויב

 עטייוצ יד ןבעג וצ ןעמעוו עגַארפ-טיירטש יד ןעמיטשַאב םייב זַא ,רָאלק

 זיא טשינ ןכלעוו ןקירדוצסיוא הנווכב טַאהעג טשינ ָארויב סָאד טָאה םיטש

 גנולעטש רעשידנוב רעד וצ טפַאשרענגעק ַא רעדָא דנוב םוצ יורטוצמוא

 ..ּף.ַאד.ס.ר רעד טימ טיירטש ןיא

 רעד ףיוא : ןבירשעג רעפטנע ןייז ןיא טָאה (דנַאלשטייד) יקסטוַאק לרַאק

 טלײטענּפָא זיא דנוב רעד זַא ,טנעמוגרַא םעד טקורעגסױרַא ןעמ טָאה גנוציז

 -ניא ןפיוא ,לעיּפיצנירּפ טשינ רעבָא ,לענָאיצַאזינַאגרָא .ּפ.ַאד.ס.ר רעד ןופ

 -נירּפ רָאנ ,עלענָאיצַאזינַאגרָא טשינ ןעמ טזייל סערגנָאק ןלַאנָאיצַאנרעט
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 ןרעדנַא קידנעטשלופ ַא ףיוא ייז ןעייטש .ר.ס יד ךייש סָאװ .ןגַארּפ עלעיּפיצ
 "יטש ייווצ עיצַאנ רעדעי טיג'מ ביוא .עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד יװ ,דוסי
 םוצ ןעמוק ןענעק לָאז גנוטכיר עטייווצ ַא ךיוא ידכ ,זיולב סע זיא ,ןעמ
 טלָאװ ךיא ,ךיז טיײטשרַאפ , : רעטייוו ןוא .ןַארַאפ זיא ַאזַא ןעוו ,קורדסיוא
 -ןלָאװער-ןטסילַאיצָאס יד רַאפ יו ,דנוב ןרַאפ טמיטשעג קשח רעמ ךס ַא טימ
 םיא טימ ייטש ןוא סעיטַאּפמיס עסייה עמַאס ךיא ליפ ןטשרע םוצ .ןרענָאיצ
 ןרענָאיצולָאװער-ןטסילַאיצָאס יד .טקנוּפדנַאטש ןלעיּפיצנירּפ ןבלעז ןפיוא
 :טגָאזעג רעבָא ךיז בָאה ךיא .גנוטכיר ןיימ ןופ רענגעק ענעדישטנַא ןענייז
 -יטנַא רעדָא סעיטַאּפמיס ןופ קיגנעהּפָא ןעמיטש וצ טכער ןייק טשינ בָאה ךיא
 ןטשרע םעד ןופ הנוכ רעד טימ םכסה ןיא ןעמיטש ףרַאד ךיא .סעיטַאּפ
 סע ואוו טרָאד זַא ,ןעניז ןיא טַאהעג טָאה סולשַאב רעטשרע רעד ןוא ,סולשַאב
 גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא תוטיש ענעדישרַאפ ייווצ ןריטסיזקע
 .םיטש ַא ןעמוקַאב ןעגנוטכיר עקיזָאד יד ןופ עדעי ףרַאד ,דנַאל ןייא ןופ
 -ינַאגרָא ייווצ רָאפ ךיז טימ ןלעטש דנוב רעד ןוא עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס יד
 -נגעק ַא ןדליב ןרענָאיצולָאװער-ןטסילַאיצָאס יד .הטיש ןייא רעבָא ,סעיצַאז
 ןענייז .ר.ס יד סָאװ דַאפרעד ךעלטנגייא ,ןפוא ַאזַא ףיוא .הטיש עכעלצעז
 -ַאב ַא ןבעג ייז לָאזמ זַא ,רַאפרעד טמיטשעג ךיא בָאה ,רענגעק עניימ
 וצ דנוב םעד ןכערַאפ ךיא סָאװ ,רַאפרעד ךעלטנגייא ןוא ;םיטש ערעדנוז
 ךיא בָאה ,(לענָאיצַאזינַאגרָא טשינ ,לעיּפיצנירּפ) שיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד
 -רעד ןבָאה לָאז רעצימע ןענָאמרעד טשינ ךיז ןעק ךיֹא .םיא ןגעק טמיטשעג
 סָאװ ,רַאפרעד םיטש ַא ףױא טכער ןייק טשינ טָאה דנוב רעד זַא ,טרעלק
 טשינ טָאה טייהרעמ יד זַא ,קפס ןָא זיא סנייא ,שיטסילַאנָאיצַאנ ןייז לָאז רע
 ןיא ןעמונעג טשינ סָאד טָאה ןוא טקנוּפדנַאטש ַאזַא תמחמ טלדנַאהעג
 -סױרַא טשינ ללכב זיא טקנוּפדנַאטש ַאזַא זַא ,ךיז טכוד רימ רעבָא .טכַא
 ."ןרָאװעג טגָאזעג

 רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,(דנַאלָאה) לָאק ןאוו .ג
 רעפטנע ןייז ןיא טָאה ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא עגַארפ יד ןעוו ,גנוציז-ָארויב
 עסשיטסילַאנָאיצַאנ' ןגעו :טייקרעכיז טימ ןגָאז ךייא ןעק'כ; : טרעלקרעד
 םעד ןזָאלוצ ןגעוו עגַארפ יד .ןעוועג טשינ דייר ןייק ללכב זיא יןצנעדנעט
 ןופ גנוציז רעטסטנָאנ רעד ףיוא ןרעװ טכַארטַאב לָאמַאכָאנ ףרַאד דנוב
 םעד ןזָאלוצ רַאפ טמיטשעג ךיא בָאה ךעלנעזרעּפ .רַאונַאי שדוח ןיא ָארויב
 רעד ןופ גנוזיל רעטכערעג ַא תבוטל ןטעברַא רעטייוו לעושכ ןוא דנוב
 ."עגַארפ רערעווש

 -ַאב טשינ טָאה ,יוורעס .וװ ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןופ רַאטערקעס רעד ךיוא
 ןַאמדניײה .מ .ג וליפא .טעטכירַאב טָאה װָאנַאכעלּפ סָאװ ,סָאד טקיטעטש
 ןייז ןופ חסונ סװָאנַאכעלּפ ןטלַאהעגרעטנוא טשינ רעפטנע ןייז ןיא טָאה
 -עגסיוא ךיז טָאה רימ, :ןבירשעג ןַאמדנייה טָאה ווירב ןייז ןיא .עדער
 ךיז טייקכעלגעמ ַא קידנבָאה ,ןדיי עשיסור יד זַא ,טכערעג טשינ ןייז וצ ןזיוו
 ןוא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשיסור רעד טימ ןקינייארַאפ וצ
 -רַאּפ רעד ןופ טַאגעלעד ַא ךרוד ןטערטרַאפ טייקכעלקריוו רעד ןיא קידנעייז
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 לָאװסיײװ רתסא ןרעטש לארשי

 1 ַאהַא ק לשרעה יקסלעבַארג עמורפ

 דניקסיר רתסא ןילָאג רַאמ ןָאמָאלָאס
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 קא עי

 ןייטשנייוו בייל

 ןַאמלעמיק לאיחי

 ןָאזלעומש ןבואר הילדג יקסשינעוועד ריאמ קיזייא

 (רעטייוו .א)



 ַא ןוא עיצַאגעלעד ערעדנוזַאב ַא ךיז רַאפ טרעדָאפעג ךָאד ןבָאה -- ,ייט
 עיצקעס ַא זַא ןעוועג טלָאװ םעד ןופ אצוי-לעוּפ רעד ."םיטש ערעדנוזַאב
 ,('* םיטש ןייק טַאהעג טשינ טלָאװ (,ר.ס) רעטעברַא עשיסור עטריזינַאגרָא ןופ

 יד ןבָאה םַאדרעטסמַא ןיא סערגנָאק ןשיטסילַאיצָאס ןטימ תוכייש ןיא
 -מַאזרַאפ ןטלַאהעגּפָא טעטש לָאצ רעסיורג ַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב
 ןטסידנוב ןופ ערעסערג רעדָא רעוט ןוא ןרָאטַאטיגַא ןופ ערענעלק -- ןעגנול
 טדערעגמורַא ןעמ טָאה ןעגנולמַאזרַאפ יד ףיוא .רעטעברַא עטריזינַאגרָא ןוא
 סעיצולָאזער-גנוסירגַאב ןעמונעגנָא טָאה'מ ןוא גנונעדרָא-גָאט ןופ ןגַארּפ יד
 -נָאק םעד ברע ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןעגנולמַאזרַאפ ,לַאנָאיצַאנרעטניא םוצ
 קסניווד ןיא ןעגנולמַאזרַאפ ןעוועג ןענייז ,לשמל ,ױזַא ,םיא ךָאנ ןוא סערג

 עגיר ,450 --- וועליהָאמ ,600 -- שזדָאל ,רעמענליײטנָא טנזיוט רעביא טימ ---
 ,95 --- עשרָא ,150 --- ווָאלקש ,220 -- ענווָארבוד ,600 -- קסנימ ,200 --
 ,40 --- יקולירּפ ,40 --- וועיק ,225 --- קסניּפ ,60 --- רימָאקליװ ,80 --- ידאיל
 ןוא 200 --- ווָאסירָאב ,120 --- םינָאלס ,85 -- וועשטידרעב ,40 -- רימָאטישז
 עטריטסערַא עשיטילָאפ יד ןופ גנוסירגַאב ַא ןעוועג ךיוא זיא'ס .ערעדנַא
 ןעמונעגנָא גנולמַאזרַאפ עסיורג יד טָאה קסניווד ןיא .עמרוט רעװעליהָאמ ןיא
 : עיצולָאזער ַאזַא

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא עשידיי עטריזינַאגרָא רעקסניווד ,רימ;
 לָאצ ַא ןיא 'דנוב' ןופ טעטימָאק .ד.ס רעקסניווד ןופ ףור ןכָאנ ןבילקעגפיונוצ

 -.סױרַא טָאה סע סָאװ ,עיצולָאזער יד קידנרעהסיוא ,ןַאמ 1,200-1,000 ןופ
 -מַא ןיא סערגנָאק רעשיטסילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעט6 רעד ןגָארטעג
 -רעטסמַא רעד סָאװ ,סורג םעד ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןגעוו םַאדרעטס
 -עג טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןצנַאג ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא טָאה סערגנָאק רעמַאד
 ץלָאטש רעזנוא סיוא רימ ןקירד -- ,רעטעברַא רעקסניווד ,זנוא ךיוא טקיש
 ןייז ןירַא טגָארט טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד ךיא סָאװ ,םעד בילוצ
 "וצ רעד ןיא סָאװ ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןופ רעלכיײּפש םענײמעגלַא ןיא לייט
 ןעז ,רעטעברַא עשידיי ,רימ ןלעוװ טַאירַאטעלָארּפ ןופ גנואיירפַאב רעקיטפנוק
 -ַאפ וצ ןגָאז רימ .תונברק ערעזנוא ןופ ןוא ףמַאק רעזנוא ןופ טכורפ יד
 סע רָאנ ואו ,רעכעל ןוא ךעלעקניו עלַא ןיא העידי יד ןגָארטוצרעדנַאנ
 טרירַאב טשינ ךָאנ זיא רעכלעוו ,טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד ףיוא ךיז טלַאה
 טכיל םעד טימ ,ערעל רעזנוא ןופ ,תמא רעזנוא ןופ ןייזטסואווַאב םעד טימ
 ,ןעקנַאדעג ענייז ןקעװ וצ וצ-ןגָאז רימ .,ןײזטסואווַאב-ןסַאלק רעזנוא ןופ
 סע סָאװ ,ןבַאגפיוא ענעי ןליפרעד וצ וצ-ןגָאז רימ .ףמַאק םוצ םיא ןפור
 בייל טימ ןוא .םירבח עלַאנָאיצַאנרעטניא ערעזנוא ףױרַא זנוא ףיוא ןגייל
 ןופ רעירַאטעלָארּפ ,עלַא רימ ןעוו ,טייצ יד ןבעלרעד רימ ןליוו המשנ ןוא
 "וצ עילימַאפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןייא ןיא ןלעװ ,סעיצַאנ ןוא רעדנעל עלַא

 ייב טנַאה ייר ןייא ןיא עלַא ,לַאעדיא ןלַאנָאיצַאנרעטניא רעזנוא וצ ןטערט
 ,דרַאגנַאװַא ןיא ןייז וצ דובכ םעד ערעדנא יד ענייא קידנטערטּפָא טשינ ,טנַאה
 ,('* *! םזילַאיצָאס רעד ןבעל לָאז
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 . עשיטסי לַאיצָאס ערעדנַא יד ןוא דנוב רעד 9

 ןעיטרַאפ

 "רָאי ןקיטנייה ןופ בױהנָא םייב ןבָאה םיטבש ןוא רעקלעפ 180 ךרעב =
 ןופ טייהרעמ עסיורג יד .עירעּפמיא רעדנעלסור רעד ןיא טבעלעג טרעדנוה
 רעביא טלייצעג ןבָאה 14 זיולב .רעקלעפ עוויטימירּפ ,עניילק ןעוועג ןענייז יז
 ןרָאװעג טריפעג ןיוש זיא ייז ןופ קילטנעצ ַא ןיא זיולב ,תושפנ ןָאילימ ַא
 רעקלעפ עקיזָאד יד רעבָא ,עיצַאטיגַא ערענָאיצולָאװער ןֹוא עשיטסילַאיצָאס ַא

 -רָאפ רעד ןעוועג ןענייז ןוא דנַאל ןופ טייהרעמ עסיורג יד טעדליבעג ןבָאה
 | ,לייט רעטסנטירשעג

 .עכעלטייהנייא ןייק ןעוועג טשינ זיא גנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס יד
 ,םינמיס עלַאנָאיצַאנ טיול יא ,עשיגָאלָאעדיא טיול יא טלייטעג ןעוועג זיא יז

 -לַאיצָאס רעד ןשיווצ רקיעב גנולייט יד ןעוועג סָאד זיא לַאפ ןטשרע ןיא

 -ענָאיצולָאװערילַאיצָאס רעד ןוא הטיש (רעשיטסיסקרַאמ) רעשיטַארקָאמעד

 רעדנעלסור רעניײמעגלַא רעד ןשיוװצ גנולייט יד --- לַאפ ןטייווצ ןיא ,רער

 -רַאּפ עשיטסילַאיצָאט ייר ַא ןוא יײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטרקָאמעד- לַאיצָאס

 רעד ייב ןעװעג ךיוא זיא ךעלנע) .ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןעייט

 ןבָאה טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא .(גנוטכיר רעשי-רס

 טריטסיזקע ןיוש ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ןופ ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס

 -רַא ,רעניזורג ,רעניפ ,ןטעל ,רעניווטיל ,רעניַארקוא ,ןדיי ,ןקַאילַאּפ יד ייב

 ,גנורירַאב ןיא ןעמוק טזומעג דנוב רעד טָאה ייז ןופ לייט ַא טימ .רענעמ

 וצ טייצ ןופ .עירָאטירעט רעבלעז רעד ףיוא קיטעט ןעוועג זיא רע לייוו

 ילייט ,ןעגנוטערטסױרַא ןוא סעיצקַא עמַאזניימעג קיטיונ ןעוועג ןענייז טייצ

 ,ןזיל וצ ןעמעלבָארּפ עמַאזניימעג ןעוועג ךיוא ןענייז לָאמ

 ןבָאה ייז .טריטסיזקע ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשיליופ יירד = |

 ,עטיל ןיא ךיוא רָאנ ,ןליוּפ ןיא זיולב טשינ קיטעט ןייז וצ טרידנעטערּפ

 ,גנורעקלעפַאב רעשילױוּפ רעד ןופ לייט רעסיוועג ַא טבעלעג טָאה סע ואוו

 דנוב ןופ ןעגנואיצַאב יד ןענייז ןעַײטרַאּפ יירד עקיזָאד יד ןופ רעדעי טימ

 .שרעדנַא ןעוועג

 ןופ רעטסקרַאטש רעד טימ ןעוועג ןעגנואיצַאב יד ןענייז ןטסגרע םוצ

 עמַאס ןופ ,(,ס.ּפ.ּפ) ייטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד טימ --- יירד יד

 טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןופ טכער יד טנעקרענָא טשינ יז טָאה ןָא בױהנָא

 ןפיוא ןענַאטשעג .זיא .יז .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסילַאיצָאס רענעגייא ןַא ףיוא

 ןופ גנורעדָאפ ריא ןטלַאהרעטנוא ןזומ רעטעברַא עשידיי יד זַא ,טקנוּפדנַאטש

 טשינ ריא טָאה דנוב רעד לייו ןוא .הכולמ רעשילױוּפ רעקיגנעהּפָאמוא ןַא
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 ןטספרַאש ןפיוא טפמעקַאב םיא יז טָאה ,ןגַארפ עלַאנידרַאק עדייב ןיא טגלָאפעג
 -עג ןזיולב טָאה סָאװ ,ךַארּפש ַא טצונַאב יז טָאה קימעלָאּפ רעד ןיא .ןפוא
 -עגוצ טָאה יז ןוא ץנעגילעטניא ןוא רעטעברַא עשיליוּפ יד ןצעהפיוא טנעק

 יז טָאה קיטייצכיילג .טַאהעג טשינ רָאג טָאה רע סָאװ ,תונווכ דנוב םעד ןבירש
 רעד .טייקיטעט ןייז ןוא דנוב ןופ העּפשה יד ןענעקיילרַאפ וצ טימַאב ךיז
 ןרעדנע וצ .0.9.9 יד ןעגנואווצעג טָאה גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןופ סקואוו
 ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד זַא ,גנולעטשנייא טנורג ריא ןופ .קיטקַאט יד
 -סױרַא טשינ ןפרַאד ןוא עיצַאזינטגרָא רענעגייא ןַא ףיוא טכער ןייק טשינ
 עריא .טגָאזעגּפָא טשינ רעטייוו ךיז יז טָאה ,ןעגנורעדָאפ ענעגייא ןייק ןלעטש
 -ָאּפ ןופ ןָאט רעד ןוא עלעטבוס רעמ ןרָאװעג רעבָא ןענייז ןעמרָאפ-ףמַאק
 דנוב ןופ טייקיטעט עקידנרינָאּפמיא יד .רענעטלַאהעגנייא רעמ ַא -- קימעל
 ,קיטקַאט יד ןטייב וצ רענגעק עפרַאש עכלעזַא וליפא ןעגנואווצעג טָאה

 עשידיי יד טימ ןדייר ןביוהוצנָא ןעגנואווצעג ןעזעג ךיז טָאה .ס.9.9 יד
 טפירשטייצ עשידיי ַא ןבעגסױרַא ןבױהעגנָא טָאה יז .שידיי ףיוא רעטעברַא
 זיא סָאד .(רעלוגער טשינ ןוא ןטלעז ןענישרעד ןענייז .עדייב) ןרושָארב ןוא

 סולשַאב ןטיול ןוא רעטייו טירש ַא טכַאמעג יז טָאה .גונעג ןעוועג טשינ
 עיצַאטיגַא רַאפ טעטימָאק ַא ןפַאשעג (1902 ינוי) רָאפנעמַאזוצ ןט6 ריא ןופ
 .רד דיי רעד טרעהעג ןבָאה טעטימָאק םוצ) טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןשיווצ
 טשינ ןעמ זיא םעד ייב ךיוא .(ווָאמוש רטָאיּפ סור רעד ןוא סקַאז סקילעפ
 עשידיי ןופ ןצנערעפנָאק ןפור וצ ןביוהעגנָא טָאה'מ ןוא ןייטש ןבילבעג
 | א יי - ,רעוט

 ףיױא ,ןצנערעפנָאק עכלעזַא ייוצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז 1902 רָאי ןיא
 ןענייז ,ענדָארג ןיא ינוי שדוח ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,רעטשרע רעד
 ןעניי'ס .ענליוו ןוא ענדָארג ,קָאטסילַאיב ,עשרַאװ ןופ ןטַאגעלעד ןעוועג

 ןרירטנעצנָאק ךיז ףרַאד'מ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה עקינייא :ןעגנוניימ ייווצ ןעוועג
 זַא ןטלַאהעג ןבָאה ערעדנַא ,טעברַא רעלענָאיצַאזינַאגרָא-ךעלרעניא ףיוא
 ץנערעפנָאק רעד ןופ סולשַאב רעד .ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ ןענעדרָאנײא לָאז'מ
 ןעמ לָאז ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ .גנולעטש רעטשרע רעד תבוטל ןעוועג זיא

 ךיוא זיא'ס .עיצַאזינַאגרָא עקרַאטש ַא ןייז ןיוש טעוו'ס ןעוו ,טשרע ןפור
 :רָאפ טעז'מ בוא ,סעיצַארטסנַאמעד ןייק ןפור וצ טשינ ןרָאװעג ןסָאלשַאב
 ןטסערַא ןופ רַאפעג ַא ןייז טעוו'ס ביוא (ב ,עטקילײטַאב לָאצ עניילק ַא (א
 -ןָאמעד יד ביוא (ג ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןדָאש םוצ ןייז סָאד טעוו אלימב ןוא
 יד ,ןסַאמ:רעטעברַא יד ףיוא קורדנייא ןטכעלש ַא ןכַאמ טעװ עיצַארטס
 ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא ןבעגסיױרַא ןסָאלשַאב ךיוא טָאה ץנערעפנָאק
 ןרָאא עקידרעירפ ןיא) עטיל ןיא ץנעגילעטניא רעשידיי רעד וצ ןפורפיוא
 רעטרעוו עטסּפרַאש יד טימ דנוב םעד ןקידלושַאב ךַאז ַאזַא רַאפ .ס.9.9 טגעלֿפ
 ןשיווצ ןלעטשנייא לָאז'מ זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ףוסל .(עיצַאקיפיסור ןיא
 לָאז'ס זַא ןוא רעוט ןופ שיוטסיוא ןַא ןוא ץנעדנַאּפסערָאק עטקעריד ַא ךיז
 -ימָאק עכעלטסירק ןוא עשידיי עקיטרָא יד ןשיוצ גנודניברַאפ עגנע ןַא ןייז
 ,('* טעברַא רעד ןיא טייקכעלטייהנייא עלופ ןפַאש וצ ידכ ,ןטעט
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 רעבָאטקָא ןעמוקעגרָאפ זיא .ס.פ.פ ןופ ץנערעפנָאק עשידיי עטייווצ יד
 ןיא טריפעג טרעוו טעברַא עשידיי יד זַא ,ןרָאװעג טעטכירַאב זיא'ס ,3
 -ַאב עטריזינַאגרָאק :טגָאזעג טָאה טכירַאב רעלעיציפָא רעד .רעטרע 2 ךָאנ
 םעד ץוחַא .טעטש 5 ןיא עזיול ,ןערטנעצ 8 ןיא טציא ךיז ןעניפעג ןעגנואיצ
 עװָאנָאגרַאשז ןטקנוּפ עכעלטע ןיא רעטעברַא עכעלטסירק ךרוד ןָא ןעמוק
 -יירברַאפ ןטימ זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה ןטכירַאב יד ןופ .סעבַאגסיוא
 -רַאפ רעמ ץלַא דנוב ןטימ ןעגנואיצַאב יד ןרעוו טעברַא רעד ןופ ךיז ןרעט
 ףיוא ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עשיווטיל יד ןופ רעייטשרָאפ יד .טפרַאש
 ,גנולעטש עקיביגכָאנ ַא דנוב םעד יבגל ןעמונרַאפ ץנערעפנָאק רעטשרע רעד
 .רענגעק עמַאזגיובמוא ענייז יו םיא יבגל ןטערטעגסױרַא לָאמ סָאד ןענייז
 רעטשרע רעד ןופ ןסולשַאב יד ןריפוצסיוא ןטערטעגוצ ןעמ זיא םוטעמוא
 "ידיי ןוא עכעלטסירק יד ןשיװצ ןעגנואיצַאב עגנע ןּפינקנָא ןגעוו ץנערעפנָאק
 ."םירבח עש

 "סיד יד ןעמונרַאפ טָאה טרָא סיורג ַא זַא ,טגָאזעג טרעוו טכירַאב ןיא
 זיא ןגַארפ עלענָאיצַאזינַאגרָא ץוחַא .דנוב ןטימ ןעגנואיצַאב יד ןגעוו עיסוק
 זיא'ס ןוא ןעמָארגָאּפ ןוא םזיטימעסיטנַא טימ ףמַאק ןגעוו טקנוּפ ַא ןעוועג ךיוא
 ןבָאה רענדער עכעלטע .עטַאבעד ערעגנעל ַא ןרָאװעג טריפעג םעד ןגעוו
 רעד ןיא זעוװרענ ןעלדנַאה ןטסינויצ יד ןוא ןטסידנוב יד זַא ,טהנעטעג
 ןריפ לָאז ײטרַאּפ יד זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ןרעדנַא ןשיוצ .עגַארפ
 ןדיי יד ןקידיײטרַאפ תבוטל רעטעברַא עכעלטסירק יד ןשיװצ עיצַאטיגַא ןַא
 "נוב ןקידיײטרַאפ ןעמ ףרַאד יצ טגערפעג טָאה טַאגעלעד ַא .םָארגָאּפ ַא תעב
 ןרעו טָאטש רעד ץוחמ גנולמַאזרַאפ ַא ןופ קידנעייגקירוצ ןעוו ,ןטסיד
 ? טַאירַאטעלָארּפ ןכעלטסירק ןקיניזטסואווַאבמוא ןוא יײצילָאּפ ןופ ןלַאפַאב ייז
 "וצנייַא דנוב ןופ קיטקַאט יד זַא ,טגָאזעג רענדער ןבָאה עיסוקסיד רעד ןיא
 עכעלרעפעג ַא זיא רעטעברַא עשידיי זיולב ןופ ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ ןענעדרָא
 ןפרַאד רימ זַא ,ןעמָארגָאּפ ןענעדרָאוצנייא ײצילָאּפ רעד ןרעטכיילרַאפ ןעקש ןוא
 ןוא רעכעלדעש רעד טימ ןייגוצנָא רעטייו דתב םעד ןרעטכיילרַאפ טשינ
 קיטילָאּפ רעד ןופ לבריוו ןיא ןעיצניײרַא ןזָאל ךיז ןוא קיטקַאט רעשלַאפ

 .ײטרַאּפ רעזנוא ןופ גנוניימ רעד טימ טשינ ךיז טנכער סָאװ ,ײטרַאּפ ַא ןופ
 ןפרַאד ,טקַא-טלַאװג ַא ןעגנַאגַאב טרעוו סע ואוו ,םוטעמוא יו ױזַא רעבָא
 לַאפ ַאזַא ןיא ײטרַאּפ רעזנוא ןופ דילגטימ רעדעי ףרַאד רעבירעד ,ןייז רימ
 יד ןגעק ןענרָאװ לקיטרַא ןַא ןיא רעבָא ,?ףליהטימ רעויטקַא טימ ןעמוק

 :ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא קימיטשנייא .קיטקַאט רעשידנוב רעד ןופ ןגלָאּפ
 ,(* ?סעיצַארטסנָאמעד עטנפָאװַאב ןגעק סױרַא ךיז טגָאז ץנערעפנָאק יד;

 ןיא זיא רעוט עשידיי יד ןופ ץנערעפנָאק רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב
 ךיוא ..ס.פ.פ ןופ ץנערעפנָאק-דנַאל ענײמעגלַא ןַא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ענליוו
 טלדנַאהעג ךיז טָאה טערקנָאק .דנוב ןגעו טדערעג ליפ ןעמ טָאה טרָאד
 סקילעפ ,רד דנוב םעד רעפטנע סלַא ןבירשעגנָא טָאה'ס סָאװ ,רושָארב ַא ןגעוו

 עסיוועג ןגעװ תועד-יקולח ןעמוקעגסורַא ןענייז עטַאבעד רעד ןיא .סקַאז
 ןענייז רושָארב רעד ןיא זַא ,ןטלַאהעג טָאה יקסדוסליּפ ףעזוי .ןעגנורילומרָאפ
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 ךָאנ טקורעגסױרַא ןבָאה רענדער ערעדנַא .דנוב םעד יבגל תוחנה ןַארַאפ

 סקַאז ןוא יקסדוסליּפ זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ףוסל .תונעט ערעמערטסקע

 -ָאנ ןרעטנוא ןענישרעד זיא יז .ןריגַאדער קיטליגדנע רושָארב יד ןלָאז

 קורדסיוא םוצ ןרָאװעג טגנערבעג זיא ריא ןיא .רעפטנע רערָאלק ַא :ןעמ

 .דנוב םוצ .ס.פ'פ ןופ גנולעטש עלעיציּפָא יד

 -ישרעד זיא סָאװ ,לקיטרַא ןַא ףיוא רעפטנע ןַא ןעוועג זיא רושָארב יד

 רעבָאטקָא ,30 'מונ עמיטש רעטײברַא יד) ןַאגרָא-לַארטנעצ ןשידנוב ןיא ןענ

 "ַאטיצ עקינייא .גנוגעווַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןגעו .0.959 .נ .א ,2

 ןופ עטכישעג יד דנַאב ןטשרע ןיא ןבעגעג רימ ןבָאה לקיטרַא םעד ןופ סעט

 -עטש עשידנוב יד טריקיטירק טרעוו רושָארב רעשי,ס.פ.ּפ רעד ןיא ,(דנוב

 טרעו'ס .הכולמ רעשיליופ רעקיגנעהּפָאמוא ןַא ןופ עגַארפ רעד ןיא גנול

 קלָאפ ןשילױּפ ןגעוו גנוניימ ערעגרע ןַא טָאה רע זַא ,דנוב םעד ןפרָאװעגרָאפ

 ןעײטרַאּפ עדייב ןשיוװצ ןעגנואיצַאב עטכעלש יד ןיא זַא ;ןשיסור םעד יוװ

 -,ט.פ.פ וצ ןוא .ל.פ.ק.ד.ס וצ רעכעלטניירפ זיא רע זַא ;דנוב רעד קידלוש זיא

 טקורעגסױרַא ךיוא ןרעװ דנוב ןגעק ..וו.זַאאא .ס.9.9 וצ יװ טַאירַאטעלַארּפ

 שינעדנעטשרַאפ ןייק טשינ טָאה רע ;לַאקידַאר גונעג טשינ זיא רע זַא ,תונעט

 ןלױּפ ןגעוו סעבַאגסיױא ענייז ןיא קינייו טביירש ; רוטלוק רעשיליוּפ רעד רַאפ

 יד ןיא לקיטרַא ןטימ תוכייש ןיא .שיליוּפ יו שיסור רעמ זיא ןוא עטיל ןוא

 -ָארב רעד ןיא טרעוװ ,וָאכָאטסנעשט ןיא םָארגָאּפ ןגעו עמיטש רעטייברַא

 שיטימעסיטנַא רעמ רַאפ קלָאפ עשיליוּפ סָאד טלַאה דנוב רעד זַא ,טגָאזעג רוש

 .עשיסור סָאד יו

 "דנַאהַאב עכיילג טשינ סָאד; :רושָארב עשי.ס.פ.פ יד טגָאז םעד ןגעוו

 ןעװ ,ןַאד רונ טשינ וימ ןפערט קלָאפ ןשיסור ןוא ןשיליוּפ םעד ןופ ןעל

 ,טייהנגעלעג רעדעי ייב ןליפסיוא סע ןענעק רימ ; ןעמָארגָאּפ ןגעוו טדער ןעמ

 עטסגרע ענייז ךָאנ ידנוב' ןופ רעגנעהנָא יד ןלייטרוא קלָאפ ןשיליוּפ םעד ןגעוו

 המ ןעגניז ןדיי םעד טיונעג לָאמַא טָאה סָאװ לדַא םעד ךָאנ ,רעיײטשרָאפ

 ,ןװערַאסיּפ ךָאנ ,רעייטשרָאפ עטסעב ענייז ךָאנ ןשיסור םעד ןגעוו רעבָא ,תיפי

 טלַאה קילבוּפער רעשיסור ַא וצ גנובערטש יד .ןוװָארװַאל ,ןיקסוועשינרעשט

 זיא יז ,ןײזטסואװַאבנסַאלק םעד טימ טמיטש יז ,ךעלריטַאנ ץנַאג רַאפ ןעמ

 וּפ ַא וצ גנובערטש יד רעבָא .טַאירַאטעלָארּפ םעד ןופ ןסערעטניא יד ןיא

 טרעטצניפרַאפ יז !שרעדנַא סָאװטע רָאג זיא סָאד ,ָא --- קילבוּפער רעשיל

 טמיטש יז יצ יןעמ טלפייווצ' גנובערטש רעד ןגעוו ,ןײזטסואווַאבנסַאלק םעד

 ןגעק טגנערב ןעמ .טַאירַאטעלָארּפ ןשילױּפ םעד ןופ ןסערעטניא יד טימ

 סָאװ ,עשיטָאירטַאּפ ַא סלַא רָאפ יז ןעמ טלעטש ףוס םוצ ,תויאר ליפ ריא

 םעד ךייש סָאװ; .."טשינ תוכייש םוש ןייק םזילַאיצָאס טימ רעבירעד טָאה

 ָאטשינ ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא ,ס.ּפּפ טימ ןקינייארַאפ רעדָא ךיז ןסיגפיונוצ

 .ס.פ.פ ןוא דנוב ןשיוװצ ןַארַאפ ןענייז סע ןמזילכ ןדייר וצ סָאװ םעד ןגעוו

 םעד ףיוא יצ ךיז ןקינייארַאפ ,ןדישרעטנוא-םַארגָארּפ עכעלטיידַאב עכלעזַא

 רונ ןענעק טנורג זיא סע רַאפ סָאװ ףיוא רעדָא עיצַארעדעפ ןופ טנורג

 ,ןליצ עמַאזניימעג ,םַארגָארּפ םַאזניימעג ַא ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עכלעזַא
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 ,םַארגָארּפ רעזנוא ןעמעננָא טעו דנוב רעד ןעוו ,ןַאד רונ רעבירעד זיא
 טעװ ןַאד רָאנ ;טעטירַאדילָאס-עיצַאזינַאגרָא ןגעוו ןדייר ןענעק ןעמ טעוו
 ,('*= ?גנוקינייארַאפ רעד ןופ ןטייהלצנייא יד ןטעברַאסיוא םוצ ןייגוצ ןענעק ןעמ

 ןיא ןײרַא טשינ טמענ דנוב רעד ןמז-לכ זַא ,טניימעג סָאד טָאה שיטקַאפ
 עדייב יד ןענעק ,ליוּפ רַאפ טײקיגנעהּפָאמוא גנורעדָאפ יד םַארגָארּפ ןייז
 ןעגנואיצַאב עכעלטניירפ ןיא ןייז רעדָא ןטעברַאנעמַאזוצ טשינ ןעײטרַאּפ
 ,(טלעטשעג טשינ דנוב ןיא רענייק עגַארפ יד טָאה ױזַא --- ?גנוקינייארַאפ, ןגעוו)
 ,דייר ןייק ןַארַאפ טשינ ןיוש ןענייז רושָארב רעד ןיא זַא ,שיטסירעטקַארַאכ
 טָאה רע זַא ,זיולב רָאנ ,ןריטסיזקע וצ טכער ןייק טשינ טָאה דנוב רעד זַא
 ןעועג רקיעב זיא קיטירק יד .גנולעטש ןוא םַארגָארּפ קיטכיר ןייק טשינ
 .טקנוּפדנַאטש ןשילױּפ ַא ןופ

 -יפ עטסויטקַא עמַאס יד ןופ ןעװעג זיא רעכלעוו ,יקסדוסליּפ ףעזוי
 -ולָאװער רעסיורג רעד רַאּפ ץרא-ךרד ןעמוקַאב טָאה ,.ס.9.9 רעד ןופ רער
 ןגעוו קידנדייר .טגנערבעגסױרַא ןפָא סָאד ןוא דנוב ןופ טייקיטעט רערענָאיצ
 עשידיי יד זיולב זיא טציא-זיב, :רע טביירש ,עסערּפ רעלַאגעלמוא רעד
 ןזיװַאב טָאה ןוא .ס.פ.פ ןופ טירט-סופ יד ןיא ןעגנַאגעג דנוב עיצַאזינַאגרָא
 (רוטַארעטיל עלַאגעלמוא) עלוביב ןופ עיצקודָארּפ עמייהעג ַא ןענעדרָאוצניײא
 טייצ ןופ ןכַאמ ,עשיסור יװ עשילױוּפ ,סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ,דנַאל ןיא
 -ידנרעיודצרוק ַא טימ ,ענעטלעז ןוואורּפ ,גנוטכיר רעד ןיא ןוואורּפ טייצ וצ
 ,('* "הלועּפ רעק

 ,עטיל רַאפ ןבעגעגסױרַא טָאה יקסדוסליּפ סָאװ ,ַאקלַאו גנוטייצ רעד ןיא
 ןּפיצנירּפ עסיועג טימ סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ; :רע טביירש
 רעד רַאפ ךעלדעש רַאפ ייז קידנטלַאה ,ןייז םיכסמ טשינ רימ ןענעק 'דנוב' ןופ
 טייקיטעט יד זַא ,ןענעקרענָא רימ ןזומ ,עטיל ןיא גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס
 -ָאיצולָאװער עקרַאטש ַא ןפורעגסױרַא טָאה עיצַאזינַאגרָא רעקיזָאד רעד ןופ
 ןבעל םוצ טקעוװעגפיוא טָאה יז .טעטש עשיווטיל יד ןיא גנוגעווַאב ערענ
 .זיב טָאה סָאװ ,עטיל ןיא גנורעקלעפַאב רעד ןופ לייט םענעי רעגריב יװ
 ןקינעטרעטנוא ןטסרעמ םוצ ןוא ןוויסַאּפ ןטסרעמ םוצ םעד טעדליבעג טציא
 ןבעג הצע ןייק טשינ ךיז ןעק גנוריגער יד .גנוריגער רעד יבגל טנעמעלע
 -סגנוריגער ַא ןפַאש וצ ןוואורּפ יד ,תופידר יד .גנוגעװַאב רעקיזָאד רעד טימ
 -ךלימ יא ,טײקברַאה יא --- ןדיי יד ןשיווצ עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עיירט
 טָאה ןדיי יד ןשיוצ גנוגעװַאב יד .הלועּפ םוש ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה טייק
 עקיצנייא ריא גנוריגער רעד ייב ןעמונעגוצ םעד טימ ןוא טלקיװטנַא ךיז
 זַא ,ןעקנעדעג ןלעװ רימ ןעוו ןוא .עטיל ןופ טעטש יד ןיא עציטש ערעכיז
 ןלעװ דיי ךרוד טרעקלעפַאב לייט ןטסערג ןיא ןענייז טעטש ערעזנוא
 רעקידהרצ ַא ןיא ןעזרעד ךיז טָאה גנוריגער יד זַא ,ןייטשרַאפ טכייל רימ
 ,(*? ?עגַאל

 ןיא טָאה רעכלעוו ,יקסװעלישַאװ ןָאעל ,רעריפ רעשיסעּפעּפ רעטייווצ ַא
 טָאה ,דנוב ןופ לָאר עסיורג ןוא גנוטיידַאב עוויטיזָאּפ יד טנקיילעג בױהנָא
 ןופ ןבעל ןיא 'דנוב' ןופ ןעגנירדניירַא סָאד, :ןייז הדומ טזומעג רעטעּפש
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 םוצ רעד .שינערעקרעביא עפיט ַא ןעוועג םרוג טרָאד טָאה 'בשומה םוחת'

 "עט סדנוב ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא זיא טנעמעלע רענענַאטשעגּפָא ןטסרעמ

 ,טנעמעלע ןַא ןרָאװעג דנַאלסור-סייו ןיא טרפב ןוא עטיל ןיא טייקיט

 -סילַאיצָאס עשידיי יד .ןעייר ערענָאיצולָאװער עטשרעדָאפ יד ןיא זיא סָאװ

 טגנירד רָאנ ,ןערטנעצ עטסערג יד זיולב טשינ םורַא טמענ גנוגעווַאב עשיט

 ןעלקניוו ענעפרָאװרַאפ ןטסרעמ םוצ יד ןיא ,עטסטייוו יד ןיא ןײרַא ךיוא

 -- 1905 רָאי םעד זיב שזַא --- טייצ רעסיוועג ַא ךשמב טרעוו 'דנוב' רעד ןוא

 יקסװעלישַאװ ."דנַאל ןופ ןבעל ןיא גנוטיידַאב רעסיורג ןופ רָאטקַאפ ַא

 -נעמָאקער ןוא ןדיי יד ןופ ןעגנורעדָאפ עלַאנָאיצַאנ עלָא ןגעק סױרַא טערט

 .(*י עיצַאלימיסַא -- געווסיוא ןייא טריד

 ןגעו טביירש ,ס.פ.פ ןופ רעריפ רענעעזעגנָא ןַא ךיוא ,קעטַאיװק ףעזוי

 רָאיצַאנרעטניא ןופ ןדָאב ןפיוא טייטש יז םגה ,ײטרַאּפ עקיזָאד יד; :דנוב

 -ַאטעלָארּפ ןשידיי םעד רדסכ עיצַאטיגַא ריא ןיא טפור ןוא םזילַאיצָאס ןלַאנ

 ךָאד טייקכעלקריוו רעד ןיא יז זיא ,ןכעלטסירק ןטימ טעטירַאדילָאס וצ טַאיר

 סַאלק-רעטעברַא ןשידיי םעד טריזינַאגרָא יז ,ןּפיצנירּפ עקיזָאד יד לטבמ

 ןיא ןרעטנומפיוא ןטימ ןוא טייקטלייטעגסיוא רעלַאנָאיצַאנ ןופ תודוסי ףיוא

 יז טלעטש גנולקיװטנַא רעלַאנָאיצַאנ רערעדנוזַאב ַא וצ גנובערטש יד םיא

 ןוא ןשיליוּפ ןטימ גנורעטנענרעד רעקידתמאב ןייז רַאפ ןעמיוצ ףיוא זיולב

 ךָאנ ןייז וצ סיוא טעז 'דנוב' ןופ טייקיטעט ַאזַא .טָאירַאטעלָארּפ ןשיװטיל

 ןלױּפ-סערגנָאק ןיא יו עטיל ןיא זַא ,טכַא ןיא טמענ'מ ןעוו ,רעשילרעטסיוא

 ךיוא טיקיטעט ריא טימ ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עשיליוּפ יד םורַא טמענ

 ןבערטש סָאד; .."ןכעלטסירק ןטימ ךיילגוצ טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד

 ןטסירק ןופ ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רענײמעגלַא רעד ןופ תונכשב ןפַאש וצ

 ,"טפנוקוצ רעד יבגל דניז ַא טושּפ זיא ײטרַאּפ עשידיי עלעיצעּפס ַא ךָאנ ןדיי ןוא

 טימ ,ןטייקרעדנוזַאב עסיוועג ךָאנ ןבָאה ןדיי זַא ,טשינ טנקייל קעטַאיװק

 ןפרַאד ןדיי זַא ,טשינ טגנירד םעד ןופ רעבָא ,ןענעכער ךיז זומ ןעמ עכלעוו

 עשיטסילַאיצָאס עמַאזניימעג יד .עיצַאזינַאגרָא עשיטילָאּפ ענעגייא ןַא ןפַאש

 ערעדנַא ןוא עכעלכַארּפש יד טימ ןענעכער ןפרַאד ךיז טעװ עיצַאזינַאגרָא

 =: ןשינעפרעדַאב עלעיצעּפס

 רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רערעדנוזַאב ַא ןופ טייקכעלדעש יד ןזייווַאב וצ

 יָאּפ רעוװעינישיק םעד וליפא טביולרעד ךיז .ס.9.9 יד טָאה ,עיצַאזינַאגרָא

 ואו ,ןַאגרָא ריא ןופ לקיטרַא-טייל ןיא .טנעמוגרַא ןַא יו ןצונ וצ םָארג

 "עג טגָאזעג זיא ,םָארגָאּפ רעוועינישיק רעד ןרָאװעג טדערעגמורַא זיא'ס

 ןופ רעקרַאטש זיא גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד ואוו ,םוטעמוא,, : ןרָאװ

 ןיא ןוא דנַאלסור-סייו ןיא טרפב ןוא עטיל ןיא ,לשמל) רעכעלטסירק רעד

 ןענופעג ךיז רעטעברױא עשידיי יד ןבָאה ,(עניַארקוא רעקיגערב-טכער רעד

 עקיטציא יד ןיא זַא ,ןייטשרַאפ ךָאד ןזומ ייז .עגַאל רעשיגַארט תמאב ַא ןיא

 הנכס ַא גנוגעװַאב רעייז ןופ גנולקיװטנַא עקידרעטייוו יד זיא ןעגנוגנידַאב

 ןלעװ סע רעכלעוו ןיא ,עיצַאטסעפינַאמ-ןסַאג עדעי .ללכ ןשידיי ןצנַאג ןרַאפ

 -סױרַא קשח ַא גנוריגער רעד ייב ןפַאש טעװ ,ןדיי זיולב ןעמענ לײטנָא
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 "רַאּפ עשידיי רערעדנוזַאב ַא ןופ אפוג ץנעטסיזקע יד ןוא עצעה-ןדיי ַא ןפורוצ

 ,(** *רַאפעג רעכעלרעהפיואמוא ןופ לַאװק ַא ןייז ןעק עיצַאזינַאגרָא-ייט
 ןפַאש וצ טימַאב ןבָאה טשינ ךיז לָאז .ם.פ.9 ןופ גנוריפנָא יד ליפיוו

 -עג טשינ ךָאד ריא סע זיא ,דנוב םוצ טפַאשרענגעק ַא רעגנעהנָא עריא ייב
 ןבָאה רעוט עקיטרָא ןוא רעטעברַא עשיליופ .סָאמ רעלופ רעד ןיא ןעגנול
 -ירעד .וויטיזָאּפ טצַאשעגּפָא יז ןוא טנָאנ רעד ןופ טייקיטעט עשידנוב יד ןעזעג
 .ס.פ.9 ןופ ץנערעפנָאק עשיטָאטש ַא לָאז 1902 ןיא זַא ,ןעוועג ךעלגעמ זיא רעב
 טָאה'ס .דנוב ןטימ עיצַארטסנָאמעד עמַאזניימעג ַא ןסילשַאב עשרַאו ןיא
 -רעמ רעסיורג ַא טימ .עיצַארטסנָאמעד יַאמ עט1 רעד ןגעוו טלדנַאהעג ךיז
 ערעדנַא טימ ןעלדנַאהרעטנוא ןגעק ןסָאלשַאב ץנערעפנָאק יד טָאה טייה
 .דנוב םעד ץוחַא ,(טַאירַאטעלַארּפ .0.9.8 ןוא .ל.פ.ק.ד.ס) סעיצַאזינַאגרָא
 טשינ .ס9.9 ןופ .ק.צ רעד רעבָא טָאה דנוב ןטימ תופתושב ןרירטסנָאמעד
 -נייא רעצנַאג ןייז טימ הריתס ןיא ןעוועג זיא סָאד לייוו ,ןזָאלרעד טלָאװעג

 -ניימעג ַא ןגעו ןעגנולדנַאהרעטנוא יד טביולרעד טשינ טָאה רע .גנולעטש
 סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא זַא ,ןעוועג זיא וויטָאמ ןייז .עיצַארטסנָאמעד רעמַאז
 -לַא ןייק ָאטשינ זיא'ס בוא ,ןריפ טשינ ןעגנולדנַאהרעטנוא עכלעזַא ןענעק
 ןוא קיטילָאּפ רעד ןגעוו ןעײטרַאּפ עדייב ןשיווצ גנוקידנעטשרַאפ עניימעג
 ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ יד .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ קיטקַאט
 ןכָאנ יז טָאה ,דנוב ןטימ ןעמַאזוצ ןרירטסנָאמעד טלָאװעג ךָאד טָאה 59
 -ינַאגרָא ןגעוו ןעגנולדנַאהרעטנוא ןריפ וצ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ טָאברַאפ
 ףיוא ןעמוק וצ דנוב םעד ןדַאלעגנייא ,עיצַארטסנָאמעד עמַאזניימעג ַא ןריז
 טשינ גנודַאלנײא יד טָאה דנוב רעד ....0958 ןופ עיצַארטסנָאמעד רעד

 | ,(** ןעמונעגנָא
 רעשידרערעטנוא רעװעשרַאװ רעד טלייצרעד רעטעּפש טָאה םעד ןגעוו

 ,םס.9.פ וצ טדנעװעג ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד :דנוב ןופ ןַאגרָא
 ןיגוצנײרַא טגַאזטנַא ךיז טָאה .ס;ּפ.ּפ יד; .טַאירַאטעלַארּפ .ם.9.9 ןוא .ל.ּפ.ק.ד.ס
 -רַאסיוא ןעמַאזוצ ,ה.ד ,ײטרַאּפ ַא טימ יוװ ,ןעגנואיצַאב עכיילג ןיא זנוא טימ
 רעד זַא ,טלַאה יז לייוו ,עיצַארטסנָאמעד יד ןריזינַאגרָא ןוא ןעמיטשַאב ,ןטעב

 ךָאד ןריטסיזקע רימ לייוו רָאנ ,ןלױּפ ןיא ןריטסיזקע טשינ ףרַאד 'דנוב/
 טעװ ןיילַא יז עכלעוו ,עיצַארטסנָאמעד רעד ףיוא ןייא זנוא יז טדַאל ,טרָאפ

 ,(** ?ןריזינַאגרָא
 דנוב ןוא .ס.999 ןופ סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא ןעוו ,לַאפ ַא ךיוא ןעוועג

 ,ענדָארג ןיא ןעוועג זיא סָאד .ףורפיוא ןעמַאזניימעג ַא ןבעגעגסױרַא ןבָאה
 יקצענעב רעטקָאד ןרעלוּפָאּפ ןופ היוול רעד ףיוא סָאװ ,טקַאפ ןטימ תוכייש ןיא
 יד ,שילױּפ ןיא סעדער ןטלַאה וצ ןטָאברַאפ ןעמ טָאה (1902 רַאורבעפ)

 ףורפיוא םעד טקורדעגרעביא טָאה ןַאגרָא-לַארטנעצ ןשידנוב ןופ עיצקַאדער
 םעד ןוא טקַאפ םצע םעד ןגעק טשינרָאג טָאה יז זַא ,טקרעמַאב םיא וצ ןוא
 ןייז טימ ןדירפוצ טשינ רעבָא זיא יז ,ףורפיוא ַאזַא ןבעגסױרַא ןופ וויטָאמ
 -ָאמעדילַאיצָאס ןקיטכיר ַא טגנערבעגסױרַא טשינ טָאה'מ לייו ,טלַאהניא

 .(=* טקנוּפדנַאטש ןשיטַארק
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 ןיילַא .ספיפ יד טָאה ,החלצה רעמ טימ דתב םעד ןפמעקַאב ףיוא
 :ןעלטימ ןוא םינפוא עשידנוב טייקיטעט ריא ןיא ןריפניירַא ןביױהנָא טזומעג
 ןצנערעפנָאק עשידיי ,ןטעטימָאק עשידיי ,ךַארּפש רעשידיי ןיא סעבַאגסיױוא
 .ס.9.9 ןופ ץנערעפנָאק רעשיטָאטש ַא ףיוא ןעמ טָאה ,לשמל ,עשרַאװ ןיא
 "נוזַאב ןיא ןענייז רעדילגטימ עשידיי יד זַא ,טעטכירַאב 1902 רעבמעווָאנ ןיא
 יד ןיא ןקינייארַאפ וצ ןוואורּפ עקינייא ןעוועג ןעניי'ס .סעּפורג ערעד
 -ירעוש ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז טָאה סָאד .ןדיי ןוא ןטסירק סעּפורג עבלעז
 קידנעטש טשינ ןענעק ןדיי יד -- ןוויטָאמ:ךַארּפש בילוצ רקיעב ,ןטייק
 ,ךעלצינ ןייז לָאז גנוקינייארַאפ יד זַא ,שיליוּפ טוג ױזַא

 טָאה .ס.9פ.9 ןופ טעברַא רעשידיי רעד ןיא ןגעוו עיינ יד קידנצַאשּפָא

 ,,ם.פ.פ יד !סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ןוא .ס.9.9, :ןבירשעג דנוב ןופ ןַאגרָא ןַא
 יד ,'להק' ןופ השורי ַא רַאפ סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ןטלַאהעג טָאה סָאװ
 ןשיטילָאּפ טימ טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד טָארדעג רעירפ טָאה סָאװ ..5

 ,ספ.פ יד ,רעדנוזַאב ןריזינַאגרָא וצ ךיז גנובערטש ןייז רַאפ םזיטימצסיטנַא
 יד ףיוא) םָארגָאּפ רעוועינישיק ןכָאנ ,קירוצ גנַאל טשינ טשרע טָאה סָאװ
 -ָאד רעד זַא ,ןביױלג םעד קורדסיוא םוצ טגנערבעג ('דושּפַאנ' ןופ ןטלַאּפש
 ןעגנובערטש ענייז ןגעק עיצקעל עטוג ַא דנוב ןרַאפ ןייז טעװ םָארגָאּפ רעקיז
 .ס.9.9 עקיזָאד יד -- רעדנוזַאב טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןריזינַאגרָא וצ
 -תוריתס יװ !סעיצַאזינַאגרָא עשידיי עריא ןופ ץנערעפנָאק עלעיצעּפס ַא טפור
 (רעטשרע) רעד ןופ סעיצולָאזער יד ןייז טשינ ןלָאז סע קידכעבענ יװ ,קיד

 טייקנריולרַאפ רעלופ רעד ןגעוו תודע סיוועג ןגָאז ייז רעבָא ,ץנערעפנָאק
 = "דנוב ןטימ ףמַאק ריא ןיא ,0.9.9 ןופ

* 
 לא א

 רעשיליּפ רעטייוצ רעד טימ ןעגנואיצַאב יד ןעוועג ןענייז רעסעב

 ךיירגינעק ןופ עיטַארקָאמעד-לָאיצַאס רעד טימ -- ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס

 ןעוועג זיא ײטרַאּפ יד ןעוו ,ןרָאי עטשרע יד ןיא .(,ל.ּפ.ק.ד.ס) עטיל ןוא ןליופ

 -לעוו ,דנוב םוצ טעילוטעג ךיז יז טָאה ,העּפשה קיניײװ טַאהעג ןוא ךַאװש רָאג

 טָאה ײטרַאּפ יד ןעוו ,טייצ רעד טימ .,ןפלָאהעג קרַאטש עקַאט ריא טָאה רעכ

 טליקעגּפָא ךיז טפַאשטניירפ יד טָאה ,טקרַאטשרַאפ ןוא טקיטסעפַאב ךיז

 .ןרָאװעג עילַאק ןענייז ןעגנואיצַאב יד ןוא

 .ל.ּפ.ק.ד.ס יד טָאה (1901 רעבמעווָאנ) רָאפנעמַאזוצ ןטייווצ ריא ףיוא ךָאנ

 ."עיצַאזינַאגרָא עכעלרעדירב עקידנעטסשבלעז, ַא זיא דנוב רעד זַא טרעלקרעד

 טשינ םעד ןגעװו סולשַאב ןייק זיא (1903 ילוי) רָאפנעמַאזוצ ןטרעפ ןפיוא

 ןלעיציפָא ןיא טקורדעגּפָא זיא סָאװ ,טכירַאב ןיא רעבָא ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא

 עכעלרעדירב ַא רַאפ ןטכַארטַאב, ןעק'מ זַא ,טגָאזעג טרעוװ ,ןַאגרָא-ײטרַאּפ

 ,רעטעבױא עשידיי יד ןופ ידנוב" םעד זיולב עטיל ןוא ןליוּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא

 -סױרַא קידתופתושב לָאמ עכעלטע ןיוש זיא ײטרַאּפ רעזנוא ןכלעוו טימ

 ,(** "בוט-םויייַאמ ןקירָאיַארַאפ םייב ,לשמל ,ןטערטעג
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 אזָאר ,.ל.פ.ק.ד.ס ןופ ןירעריפ יד טָאה .ס.9.5 ןוא דנוב ןשיוװצ טיירטש ןיא
 טשינ טָאה יז רעבָא ,דנוב ןופ טייז רעד ףיוא טלעטשעג ךיז ,גרובמעסקול

 טקורעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,ןוויטָאמ עלעיּפיצנירּפ יד ןענעקרענָא טלָאװעג
 רושָארב רעשידנוב רעד טימ תוכייש ןיא .ץנעטסיזקע ןייז ןקיטכערַאב וצ ףיוא
 ,גנוגעווַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןגעוו ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשיליוּפ יד
 :ןבירשעג יז טָאה

 קפס ןָא טפַאשנגייא עלַאנָאיצַאנ עטסקיטכיוו יד זיא ןטסילַאיצָאס רַאפ,
 ןדיי יד ןופ טייקרעדנוזַאב רעלערוטלוק רעד טימ ןעמַאזוצ סָאװ ,ךַארּפש יד
 עיצַאטיגַא עלעיצעּפס ַא ןוא רוטַארעטיל-עיצַאטיגַא עלעיצעּפס ַא טגנַאלרַאפ

 ןעלפייווצ רימ .ידנוב' רעד יו ,עיצַאזינַאגרָא ַאזַא קיטיונ טכַאמ סָאד ןוא ,הּפ-לעב
 עשיטסילַאיצָאס יד סָאװ ,ןטַאטלוזער עכעלרעה עקיזָאד יד זַא ,טשינ ללכב

 ,ןליוּפ ןופ טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םייב טכיירגרעד טציא-זיב טָאה עיצַאטיגַא

 ןטנבייצעגסיוא םעד קנַאדַא זיולב ךעלגעמ ןעוועג ןענייז ,דנַאלסור ןוא עטיל

 ,טקריוװעג טָאה רע רעכלעוו ןיא ,הביבס רעד וצ 'דנוב' ןופ ךיז ןסַאּפוצ
 -ָאיצַאזינַאגרָא רעקידנכערּפשטנַא ןַא ןופ טייקיטיונ יד ךיוא טגנירד םעד ןופ
 "בלעז רעטייוו ךיוא 'דנוב' םעד ןרעכיזרַאפ לָאז סָאװ ,גנולעטשנייא רעלענ
 ןעגנוגעװַאב ןופ טייהיירפ עקידנגונעג ןוא עיצַאטיגַא ןייז ןיא טייקידנעטש
 .."הכולמ רעד ןופ ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד:לַאיצָאס רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא
 ןגעק ןוא ?ײטרַאּפ רעשידיי רערעדנוזַאב; ַא ןגעק סױרַא רעבָא טערט יז
 -עג ןייז ףרַאד ײטרַאּפ עשהכולמ ענײײמעגלַא יד זַא ,דנוב ןופ טקנוּפדנַאטש
 ,(* תודוסי עויטַארעדעּפ ףיוא טיוב

 -סױרַא ךיז .ל.ּפ.ק.ד.ס יד ךיוא טָאה 1901 רָאי ןיא רָאפנעמַאזוצ ריא ףיוא
 -עדעפ ףיוא ךיז ןקיניײארַאפ רַאפ --- ּפיצנירּפ ןויטַארעדעּפ ןרַאפ טגָאזעג
 ףעײטרַאּפ ,דס עשיווטיל ןוא עשידיי ,עשיסור יד טימ תודוסי עוויטַאר
 עקידנעטשלופ, :ןסָאלשַאב יז טָאה רָאפנעמַאזוצ ןטרעפ ריא ףיוא ,1903 ןיא
 -יא עלַא ןיא עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשילױּפ רעד ןופ טייקידנעטשבלעז
 עיצַאזינַאגרָא ןוא עיצַאטיגַא רעד וצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,םינינע עכעלרענ
 -עטיל ןוא ןטעטימָאק ,ןרָאפנעמַאזוצ ענעגייא ,עטיל ןוא ןליױּפ ךיירגינעק ןיא
 -ןײרַא ןענעק סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס עשיליוּפ ערעדנַא; ,.."רוטַאר
 הכולמ רעצנַאג רעד רַאפ ײטרַאּפ רענײמעגלַא רעד ןופ לעטשנעמַאזוצ ןיא ןייג

 -ַאב ערעדנַא ןוא יד ..".ליפ.ק.ד'ס רעד טימ ךיז ןקינייארַאפ ךרוד זיולב
 -ויטַארעדעפ ַא ןיא טסַאּפעגנײרַא ךיז טלַאהניא רעייז טימ ןבָאה ןסולש
 ןבָאה .דס רעשילױּפ רעד ןופ רעגָאז:טרָאװ יד ,ײטרַאּפ רעטקינייארַאפ
 ןופ טקנוּפדנַאטש ןשידנוב ןגעק ןענייז ייז זַא ,ןבירשעג ןוא טדערעג רעבָא
 .עיצַאזילַארטנעצ רַאפ ןוא עיצַארעדעּפ

 ןשיוצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,קימעלָאּפ ןוא ןעגנובייר יד ןיא
 ןעמונרַאפ טרָא קיטנעק ַא ןבָאה ,"סעיצַאזינַאגרָא עכעלרעדירב , עדייב
 -עג ןפַאשעג זיא'ס יװ ,םעד ךָאנ דלַאב ..ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד טימ ןעגנואיצַאב יד
 -וצוצ ףיוא טעטימָאק:ריזינַאגרָא ןַא (1902 ןופ ןכָאװ עטצעל יד ןיא) ןרָאװ
 ,טרעלקרעד דנוב רעד טָאה ,.ּפ.ַא.ד.ס.ר ןוּפ רָאפנעמַאזוצ ןטייווצ םעד ןטיירג
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 יד ךיוא רָאפנעמַאװצ ןפיוא ןדַאלוצנייא קיטיונ טגנידַאבמוא זיא'ס זַא
 ןטערטרַאפ ןייז לָאז'ס ידכ ,ןעײטרַאּפ .ד.ס עשיווטיל ןוא ,עשיטעל ,עשיליױּפ

 ןופ לייט ַא ןיולב טשינ ןוא ,דנַאלסור ןופ עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עצנַאג יד
 "ּפָא ןדישטנַא גָאלשרָאפ ןשידנוב םעד טָאה טעטימָאק-ריזינַאגרָא רעד ,ריא
 גָאלשרָאפ ןייז טימ זַא ,דנוב םעד טקידלושַאב טָאה ַארקסיא יד ןוא ןפרָאװעג
 דנַאלסור ןיא תעב ..ּפ.ַאיד.ס.ר רעד ןופ יובפיוא-קירוצ םעד ןרעטש רע ליוו
 יד ןדַאלוצנייא גַאלשרָאפ םעד ןפרָאװעגּפָא טעטימָאק-ריזינַאגרָא רעד טָאה

 גנוריפנָא ַארקסיא יד דנַאלסיוא ןיא טָאה ,ןעײטרַאּפ .ד.ס יירד עטנָאמרעד
 ןעגנולדנַאהרעטנוא טריפעג דנוב ןופ ןוא טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןופ ןסיוו ןָא
 ,רָאפנעמַאזצ ןיא ךיז ןקילײטַאב ןגעוו .ל.ּפ.ק.ד.ס ןופ רעייטשרָאפ יד טימ

 -נוב יד ןבָאה ,רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ןרָאװעג טלעטשעג זיא עגַארפ יד ןעוו
 ןיא (יענטרָאּפ לאיתוקי-חנ) ןָאסמַארבַא ןוא רעביל קרַאמ ןטַאגעלעד עשיד
 -נייא ַאזַא ןופ טײקנטלַאהעגסיוא-טשינ רעד ףיוא ןזיוועגנָא סעדער ערעייז
 זיא רָאפנעמַאזװצ רעקיטציא רעד זַא ,ןעמ טלַאה .רעדָא --- רעדָא .גנודַאל
 -- סעיצַאזינַאגרָא .ד.ס עלַא ןדַאלניא ןעמ ףרַאד ,רעקידנריאוטיטסנָאק ַא
 ,רעבָא ןעמ טלַאה .רעשיליוּפ רעד טימ ךיילגוצ עשיווטיל ןוא עשיטעל יד ךיוא

 -נעמַאװצ רעטייוצ רעד זיא סָאד זַא ,טייהרעמ יד ןסָאלשַאב טָאה סע יװ
 עריא רונ ןעמענ לײטנָא ןענעק ןַאד ,ײטרַאּפ רעדנעלסור רעד ןופ רָאפ
 סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ןדַאלניײא ליוו'מ ביוא ןוא ,ןלײטדנַאטשַאב עקידרעירפ

 ,ןעגנוגנידַאב ערעסָאװ ףיוא ןסיו ןעמ זומ ,טרעהעג טשינ רעירפ טָאה
 ערעסָאװ ףיוא ןרעוו רָאװעג רעירפ לָאז'מ זַא ,טגנַאלרַאפ ייז ןבָאה ףוסל

 דנוב ןופ ןעמיטש יד ןגעק .,ןקיניײארַאפ ךיז ליוו .ל.פ.ק.ד.ס יד ןעגנוגנידַאב
 ,טכער-גנוטַארַאב טימ .ליּפ.ק.ד.ס יד ןדַאלוצנייא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא

 רעד ןיא קימעלָאּפ ערעטיב ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה ןינע םעד םורַא
 ןופ עיצַאגעלעד יד זיא ךָאװ ַא ךָאנ ,תמא ..ל.פ.ק.ד.ס ןוא דנוב ןופ עסערּפ
 -ַאה) גרעבנעטסריפ בוקַאי ןוא (יקסראוו) יקסוװַאשרַאװ ףלָאדַא -- .ל.9.ק.ד.ס
 יװ ןרָאװעג ןלעפעג טשינ ריא זיא'ס לייוו ,רָאפנעמַאזוצ ןופ קעװַא (יקצענ
 םעד טשטייטעגסיוא טָאה ,ארקסיא ,ןַאגרָא-ײטרַאּפ רעקידנריפנָא רעד ױזַא
 -יטשַאב-טסבלעז ןגעוו ךיז טדער סע ואוו ,םַארגָארּפ-ײטרַאּפ ןופ טקנוּפ ןט7
 -עג טָאה'מ רעכלעװו טימ ,גנושטייטסיוא ןַא -- רעקלעפ ןופ טכער-גנומ

 קידנעטשבלעז ַא ןטכירפיוא רעדיו ןופ גנורעדָאפ יד ןקיטכערַאב טנעק
 ,מונ ןופ לקיטרַא-טייל ןיא רעטרעוו יד ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס) ,ןלױּפ

 רעד זַא ,סיוא טשינ ןיטולחל טסילש םַארגָארּפ עקיזָאד סָאד, :ַארקסיא 4
 -מוא עיירפ ַא גנוזָאל ןייז סלַא ןלעטשסױרַא לָאז טַאירַאטעלָארּפ רעשיליוּפ

 ןכעלקריוורַאפ ןופ טײקכעלנײשרַאװ יד םגה ,קילבוּפער עשיליוּפ עקיגנעהּפָא

 ןופ רעייטשרָאפ יד .('קיטשינ ץנַאג ןעוועג וליפא טלָאװ םזילַאיצָאס ןזיב סָאד

 גנושטייטסיוא ַאזַא ןעק .ס.פ.פ זַא ,רַאפעג ַא ןעזעג םעד ןיא ןּבָאה .ל.9.ק.ד.ם
 הכולמ רעשיליױּפ רעקיגנעהּפָאמוא ןַא רַאפ עיצַאטיגַא ריא תבוטל ןצונסיוא

 ,גנורעלקרעד רעד ןיא .םעד ןגעק ןכָארּפשעגסיױא ןעוועג זיא ײטרַאּפ רעייז ןוא
 ןרַאפ םוידיזערּפ ןיא טזָאלעגרעביא טָאה .ל.פ.ק.ד.ס ןופ עיצַאגעלעד יד סָאװ
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 לָאז 7 טקנוּפ רעד זַא ,טגיילעגרָאפ יז טָאה ,רָאפנעמַאוצ םעד ןוָאלרַאפ

 -עג ןלָאזס זַא ,ןעועג זיא גנורילומרָאפ ריא .ןרעוו טרילומרָאפ שרעדנַא

 "וטלוק ןופ טייהיירפ עלופ ןריטנַארַאג סָאװ ,סעיצוטיטסניא, ןרעוו ןפַאש

 -נעמַאזוצ ןיא ןײרַא ןעייג עכלעוו ,ןטעטילַאנָאיצַאנ עלַא גנולקיװטנַא רעלער
 ןפורעגסױרַא דָארג טָאה סָאװ ,גנורילומרָאפ ַא -- ?"הכולמ רעד ןופ לעטש
 ,עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד ייב ;נוציטשרעטנוא ןוא עיטַאּפמיס

 ,פ.ַא.ד.ם.ר ןוא דנוב ןשיווצ טיירטש ןיא טָאה .ל.פ.ק.ד.ס ןופ טפַאשרעריפ יד
 רעד ןיא דנוב ןופ ץנעטעּפמָאק רעד ןגעוו) עגַארפ-עיצַאזינַאגרָא רעד םורַא
 ,רעטצעל רעד ןופ טייז רעד ףיוא טלעטשעג ךיז (יײטרַאּפ-דנַאל רענײמעגלַא
 .דנוב רעד סָאװ ,עבלעז סָאד טרעדָאפעג שיטקַאפ יז טָאה אפוג ךיז רַאפ םגה
 -ַאב טשינ וליפא ןוא טפַאשרעייטשרָאפ עקיצנייא ,עימָאנָאטױא עטיירב)
 ןילַא סָאד ,(טייקיטעט רעד רַאפ ןעמַאר עלַאירָאטירעט ןופ טייקטצענערג

 -ירב; יד ןשיװצ ןעגנואיצַאב יד ןכַאמ עילַאק ףיוא גונעג ןעוועג ןיוש זיא
 םעד וצ .רעטעברַא עשיליוּפ ןוא עשידיי יד ןופ ?סעיצַאזינַאגרָא עכעלרעד
 עקינייא ןיא סעיצקַא עמַאזניימעג ךָאנ סָאװ ,טקַאפ רעד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא
 -ַאב ןבעג .לּפ.ק.ד'ס ןופ עסערּפ יד טגעלפ (קָאטסילַאיב ,עשרַאו) טעטש
 םגה ,דצ-טּפיוה רעד ןעוועג זיא יז זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא'ס עכלעוו ןופ ,ןטכיר
 ןוא תונעט ןייז ךָאנ ןגעלפ ייברעד ןוא .טרעקרַאפ טקנוּפ ןעוועג זיא'ס
 גנוגעװַאב -רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא טָאה'מ סָאװ ,דנוב םוצ ןפרואוורָאפ
 ,טקיטכערַאבמוא קידנעטשלופ רַאפ ןטלַאהעג

 -יילק טימ ,ײטרַאּפ עניילק ַא ןעוועג .ל.ּפ.ק.ד.ס יד טלָאמעד זיא שיטקַאפ
 דוב רעד ואו טרָאד .טעטש עטלייצעג רָאּפ ַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא ענ
 רע טָאה ,םינפוא ערעדנַא ףיוא ןוא ןשטנעמ טימ ןפלעה טנעקעג ריא טָאה
 וצ ןעמוקעגסיוא ןײלַא זיא דנוב םעד ןעוו ,ןלַאפ ךיוא ןעוועג .ןוטעג סע
 רַאפ ןעמ טגעלפ ךעלנייועג .רעטעברַא עשיליוּפ ןשיוװצ טייקיטעט ַא ןריפ
 סָאװ ,ץנעגילעטניא רעטרילימיסַא רעד ןופ ןשטנעמ ןעמיטשַאב טעברַא ַאזַא
 עפורג ַאזַא ןעוו ,לַאפ ַא ןעוועג זיא/ס ןוא .ךַארּפש עשיליױּפ יד טשרעהַאב ןבָאה
 -רעביא טָאה יז זַא ,טעברַא רעשילױוּפ רעד ןיא ןוטעגניירַא ױזַא ךיז טָאה
 ןגעוו טלייצרעד .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד טימ םידעפ עלַא ןסירעג
 טימ ןטעברַאטימ :(שזדָאל ןיא 1902 רָאי ןגעװ) שטיוװעלַאכימ .ב םעד
 ...ךעלגעממוא ןעוועג זיא טייצ רערעגנעל ַא ףיוא, ,רעווש ןעוועג זיא .9
 טימ גנורירַאב ןיא ןעמוק ןקירבַאפ יד ףיֹוא ןגעלפ רעבעוו עשידיי יד,
 -ָאד יד ןלָאז רימ ןרעדָאפ זנוא ןופ ןגעלפ ייז ןוא םירבח עכעלטסירק ערעייז
 ןבָאה הרירב ןיאב .טעברַא רעקידרעטייו רַאפ ןצונסיוא טפַאשטנעק עקיז
 טעברַא יד ןריפ לָאז סָאװ ,עפורג ערעדנוזַאב ַא ןלייטסיוא טזומעג רימ

 -יפנָא רעטקעריד רעד רעטנוא רעטעברַא עשיליוּפ ןוא עשטייד יד ןשיווצ
 רעקיזָאד רעד ןופ ךיז טָאה רעטעּפש .'דנוב' ןופ טעטימָאק רעשזדָאל ןופ גנור
 עקינייא ןוא .ד.ס.פ רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשזדָאל יד טעדליבעגסיוא עּפורג
 טרָאד ןענייז ,ערעדנַא ןוא דלעפשריה ַאדיא יו ,רעדילגטימ ערעזנוא ןופ

 טדַאשעג טשינ ייז טָאה סָאד .רעוט עכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא ענעעזעגנָא ןרָאװעג

140 



 יז טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ רענעי ןופ רענגעק ענעסיברַאפ םעדכָאנ ןרעוו וצ
 דנוב ןופ ןענייז סָאװ ,יד ןשיווצ .,(*י "טעברַא רעקיזָאד רעד רַאפ טױריגעלעד
 זיא ,לָאר ענעעזעגנָא ןַא טליּפשעג טרָאד ןוא .ל.פ.ק.ד.ס רעד וצ רעבירַא
 .(יקצענַאה) גרעבנעטסריפ בוקַאי ןעוועג ךיוא

 ןביוהעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ :ןלַאפ עטרעקרצפ ןעוועג ךיוא ןענייז'ס
 ןגיוצעגוצ רעטעּפש ןענייז ןוא .ל.פ.ק.ד.ס ןיא טייקיטעט עשיטילָאּפ רעייז
 ןענייז סָאװ ,יד ןשיװצ .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ךרוד ןרָאװעג
 --  ןהאק לאומש ןעוועג ךיוא זיא ,דנוב םוצ רעבירַא ,ד.ס רעשיליוּפ רעד ןופ
 .יקסרוק ץנַארפ ןעמָאנ םעד רעטנוא טמירַאב רעטעּפש

 עשידיי יד ןופ תומשנ יד ןגעוו טיירטש ןייק ןעוועג טשינ טלָאמעד זיא'ס
 .ןָאפ רעשידנוב רעד רעטנוא ןבילבעג ןוא ןעוועג ןענייז ייז --- רעטעברַא
 וצ ייז טרידנעטערּפ טשינ דנוב רעד טָאה ,רעטעברַא עשיליוּפ יד ךייש סָאװ
 טָאה'ס .,ןפלָאהעגטימ ייז טרָאד ןוא ָאד זיולב טָאה רע ,ןריפ ןוא ןריזינַאגרָא
 ןליוּפ ןיא ץנעגילעטניא רעשידיי רעטרילימיסַא רעד ןגעו טלדנַאהעג ךיז
 לייט ַא טָאה דנוב רעד ךיוא רעבָא ,לָאצ עשּפיה ַא טַאהעג טָאה .ל.פ.ק.ד.ס יד
 ,טַאקשומ וװַאלסישזדז ,רעסָארג וַאלסינָארב -- ךיז וצ ןגיוצעגוצ ייז ןופ
 -נַא ייר ַא ןוא עגיצ דערפלַא ,עדלָאג רעדנַאסקעלַא ,גרעבדלָאג ווַאלסינַאטס

 .ערעד
 -עלָארּפ .ס.9.9 ןוא דנוב ןשיװצ ןעוועג ןענייז ןעגנואיצַאב עכעלטניירפ

 רעד ןופ ןטלָאּפשעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ ַא ןעוועג זיא סָאד .טַאירַאט
 רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז יז טָאה 1903 רעבָאטקָא ץנערעפנָאק ריא ףיוא .ס9
 ,ןכיירגרעד וצ ךעלגעמ ןייז טעװ סָאד ביוא ,ןלױּפ ןופ טײקיגנעהּפָאמוא רעד
 -עד ןוא רעטיירב ַא רַאפ ןפמעק ןסָאלשַאב יז טָאה םַארגָארּפ-םומינימ ַא יו
 .הכולמ רעדנעלסור רעלענַאיצוטיטסנָאק ַא ןיא עימָאנָאטױא רעשיטַארקָאמ

 -רעד טשינ ךיז ןפרַאד ןקַאילָאּפ יד זַא ,ןטלַאהעג יז טָאה ,ס.9.9 וצ ךוּפיהל

 ןטימ ןעװעג םיכסמ טָאה יז .דנַאלסור ןיא ןבעל ןשיטילָאּפ ןופ ןרעטייוו

 עלענָאיצַאזנַאגרָא ןוא עשיטַאמַארגָארּפ יד וצ גנולעטשנייא ןייז ןוא דנוב
 ןופ עגַארפ רעד עגונב .ּפ.ַאד.ס.ר ןוא דנוב ןשיווצ ךוסכס ןיא .ןעמעלבָארּפ
 -ַארעדעפ ןרַָאפ ןענַאטשעג יז זיא תודוסי עוויטַארעדעּפ רעדָא םזילַארטנעצ
 רעכלעוו ןיא ,עגַארפ עלַאנידרַאק ןייא ןעוועג רעבָא זיא'ס .ּפיצנירּפ ןוויט
 -ַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עלַא טימ ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ ךיז זיא יז
 ןשיטילָאּפ ןיא רָארעט ןדנעװנָא ןופ ןירעגנעהנָא ןַא ןעוועג זיא יז -- סעיצ
 .ר.ס ןופ גנולעטש רעד וצ רעטנענ ןעוועג יז זיא עגַארפ רעד ןיא .ףמַאק
 .טליּפשעג טשינ לָאר עסיורג ןייק יז טָאה טײקכַאװש ריא בילוצ

* 
 א א

 -על רעד טימ ןעװעג זיא טעברַאנעמַאזוצ ןוא ןעגנואיצַאב עלַאמרָאנ

 -עדעפ רעד ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ זיא ָאד .,עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשיט

 .טבערטשעג טָאה דנוב רעד ןכלעוו וצ ,עיצַאזינַאגרָא ןופ ּפיצנירּפ רעוויטַאר
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 זיא ןטַארקָאמעדילַאיצָאס עשיטעל ןוא דנוב ןופ וויטַאיציניא רעד טיזל
 עשיטַארקָאמעדי-לַאיצָאס יד ןופ גנולינייארַאפ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג 1902 בױהנָא
 ןוא עשיטעל ,עשידיי יד ןעמונעגינורַא טָאה יז .עגיר ןיא סעיצַאזינַאגרָא
 ןופ רעייטשרָאפ יד ןבָאה ןעגנוטַארַאב ענעטלַאהעגּפָא יד ףיוא ,עשיסור
 קיסעמקעווצ רַאפ ןטלַאה ייז זַא ,טכַאמעג רָאלק סעיצַאזינַאגרָא ערעדנוזַאב יד
 ןַא קיטױנ רעבָא זיא'ס ,סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ץנעטסיזקע יד
 -רָא יירד עלַא ןופ טעברַא עשיאעדיא יד ןקיניײארַאפ לָאז סָאװ ,ץנַאטסניא
 יד ןריפ ןוא רערעדנַא רעד וצ רענייא ןופ ףליה ןכַאמ ךעלגעמ ,סעיצַאזינַאג
 -עג ַא קיטיינ ןייז טעוו'ס ןעוו ,טַאירַאטעלָארּפ רעגיר ןצנַאג ןופ סעיצקַא
 ןעועג ןטכיזניה עלַא ןיא זיא עּפורג עשיסור יד .גנוטערטסױרַא עמַאזניימ
 ןעמָאנ רעד ןעוועג בױהנָא ןיא זיא --- טעטימָאק רעטקינייארַאפ .עטסכַאװש יד
 ,גנוקינייארַאפ רעד ןופ

 -רַאפ ןופ ףורפיוא ןטשרע םעד טײרּפשרַאפ ןעמ טָאה 1902 רַאורבעפ ןיא

 ןוא שיטעל ,שידיי :ןכַארּפש יירד ןיא ןעוועג זיא רע .טעטימָאק ןטקיניײא
 ןוא עשידיי יד .שיווטיל ןיא סױרַא ךיוא רעטעּפש זיא ףורפיוא רעד ,שיסור
 ןופ עסַאמ יד תעב ,עטלקיװטנַא רעמ ןעוועג ןענייז רעטעברַא עשיטעל
 ןעוועג זיא ןצניוװָארּפ עשיטלַאב יד ןיא רעטעברַא עשיסור ןוא עשיווטיל יד
 זיא גנוגעווַאב עשיטסילַאיצָאס יד .עשיטעבַאפלַאנַא ןוא ענענַאטשענּפָא ןַא

 .רעטעברַא עשיטעל ןוא עשידיי יד ייב רעקרַאטש ךרע ןַא ןָא ןעוועג םעד תמחמ
 ,עגיר ןיא ןעוועג זיא ױזַא

 ,עגיר ןיא סעיצַאזינַאגרָא .דיס עשיטעל עקיטרָא ייר ַא ןבָאה 1904 ןיא
 רָאפנעמַאזוצ ַא ףיוא ןוא טקינייארַאפ ךיז טעטש ערעדנַא ןוא עוװַאטימ ,עוװַאביל
 רעד ןיא .יײטרַאּפ-רעטעברַא עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשיטעל יד טעדנירגעג
 טקנוּפדנַאטש ןפיוא טלעטשעג ךיז ײטרַאּפ עשיטעל יד טָאה עגַארפ-עיצַאזינַאגרָא
 עלַאנָאיצַאנ רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה רָאפנעמַאזוצ רעטשרע ריא .דנוב ןופ
 רעשהכולמ-ןײמעגלַא ןייא ןיא טקיניײארַאפ ןייז ןפרַאד סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא
 טימ טצענערגַאב ןייז טשינ ןפרַאד סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ יד .ײטרַאּפ
 ןבעל סע ואוו ,םוטעמוא טייקיטעט רעייז ןריפ ןפרַאד ןוא ןעמַאר ענָאיַאר
 רעטשרע רעד .טעטילַאנָאיצַאנ רענעבעגעג רעד ןופ ןסַאמ עשירַאטעלָארּפ
 עשיטַארקָאמעד-לַאיצַָאס עשיטעל יד זַא ,ןסָאלשַאב ךיוא טָאה רָאפנעמַאזוצ
 -ָארּפ ןשיטעל ןופ רעייטשרָאפ ןקיצנייא ןרַאפ ךיז טנכער ייטרַאּפ-רעטעברַא
 טקיש עכלעזַא סלַא ןוא ײטרַאּפ רעדנעלסור רענײמעגלַא רעד ןיא טַאירַאטעל

 -רָאפ ַא ןוא ןרָאפנעמַאװצ:ײטרַאּפ ענײמעגלַא יד ףיוא ןטַאגעלעד עריא יז
 ןבעל סע ואוו ,רעטרע יד ןיא .טעטימָאק-לַארטנעצ רעדנעלסור ןיא רעייטש

 עקיטרָא יד ןופ רעייטשרָאפ יד ןלָאז ,ןטעטילַאנָאיצַאנ עכעלטע ןופ רעטעברַא
 סָאװ ,ןטעטימָאק עוויטַארעדעפ ןדליב סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ .מעד .צָאס
 טפַאשרעטעברַא רעצנַאג רעד ןופ סעיצקַא ענײמעגלַא יד טימ ןריפנָא ןלָאז
 -ער עלעיצעּפס ַא ןעמונעגנָא רָאפנעמַאזוצ רעד טָאה דנוב ןגעוו .טָאטש ןיא
 יָאס רעשיטעל רעד ןופ רָאפנעמַאװצ רעד; :טגָאזעג טָאה עכלעוו ,עיצולָאז
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 םעד טנעקרענָא רע זַא ,טעדלעמ ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצ
 ,(+:"טָאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ רעייטשרָאפ ןקיצנייא ןרַאפ דנוב

 ,עגיר ןיא ,ןצניװָארּפ עשיטלַאב יד ןופ טָאטש רעטסקיטכיװ רעד ןיא
 ןוא רָאפנעמַאזצ ןופ סולשַאב םעד ןריזילַאער ןטערטעגוצ דלַאב ןעמ זיא
 רעד ןופ ןוא דנוב ןופ טעטימָאק רעוויטַארעדעפ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס
 רעד זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג זיא טַאקינומָאק ןטשרע ןייז ןיא ..ד.ס רעשיטעל
 -רַאפ ןוא ןרינידרָאָאקא וצ זיא ץנַאטסניא רענעפַאשעג-יינ רעד ןופ קעווצ
 -ַארעדעּפ רעקיזָאד רעד,...סעיצַאזינַאגרָא עדייב ןופ ןטייקיטעט יד "ןקיניײא
 -ָאס-שירעטילימ' רעגיר רעד ןופ טייקיטעט יד ךיוא טריפ טעטימָאק רעוויט
 טַארקָאמעד-לַאיצָאס-ןטנעדוטס עפורג' רעד ןופ ,!עיצַאזינַאגרָא רעשיטסילַאיצ
 -לטימ יד ןיא רעליש ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשיטסילַאיצָאס' רעד ןופ ןוא

 "רעליש יד ןוא עיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס-שירעטילימ יד) ,(*:? "ןלוש

 :עטימָאק םייב טריטסיזקע רעירפ ןבָאה ןלוש-לטימ יד ןופ עיצַאזינַאגרָא
 ,(דנוב ןופ

 .ײטרַאּפ עשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס עשיוטיל ַא טריטסיזקע ךיוא טָאה'ס
 עשיווטיל יד ןעלקיװטנַא רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז יז טָאה סעיצולָאזער עריא ןיא

 ןלײטּפָא ךיז לָאז סָאװ ,קילבוּפער רעשיווטיל רעשיטַארקָאמעד ַא רַאפ ,רוטלוק

 ןעניישרעד וצ ןביוהעגנָא טָאה סאסלאב וקניניבראד גנוטייצ ריא .דנַאלסור ןופ
 ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא ךָאנ

 עשיניַארקוא ערענָאיצולָאוװער יד טקריוועג טָאה חטש ןרעסערג ליפ ַא ףיוא

 עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ַא ןעוועג סָאד זיא רעטקַארַאכ ןטיול .,(.ּפ.וא.ר) ייטרַאּפ
 ןשיפרָאד ןשיווצ ןעוועג רקיעב זיא טייקיטעט ןופ דלעפ ריא םגה ,עיצַאזינַאגרָא
 רַאפ ןוא גנוקיטכערַאבכיײלג רעלַאנָאיצַאנ רַאפ ןעוועג זיא יז .טַאירַאטעלָארּפ
 -ןיא םוצ טכירַאב ןיא .תודוסי עויטַארעדעפ ףיוא דנַאלסור ןעיוברעביא
 יז טָאה (1904) םַאדרעטסמַא ןיא סערגנָאק ןשיטסילַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנרעט
 טעטש עסיורג יד ןיא זיולב קיטעט ןעוועג זיא .פ.ַא.דס.ר יד זַא ,ןזיוועגנָא
 -- רעבָא .ףרָאד ןיא טעברַא רעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןייק טַאהעג טשינ ןוא

 -רַאדנַאשז יד סָאװ ,רעטעברַא עטריטיגַא יד, -- טכירַאב רעד רעטייוו טגָאז
 רעפרעד ערעייז ןיא (טעטש יד ןופ) טקישעגסױרַא ןבָאה ײצילָאּפ ןוא עירעמ
 ןרָאװעג טײרּפשעצ ןענייז ,ןעמַאטש ייז ןענַאװ ןופ ,ךעלטעטש עניילק ןוא
 -עגנָא 'דנוב' רעד טָאה טייז רעטייוצ רעד ןופ .עניַארקוא ץנַאג רעביא
 טייצ רעטשרע רעד ןיא ,עניַארקוא ןיא סעיצַאזיגַאגרָא ענייז ןדנירג ןביוה
 ךיז טרירטנעצנָאק סע ואוו ,ךעלטעטש ןוא טעטש עניילק יד ןיא ךעלסילשסיוא

 ַא ןפַאשעג ךיז טָאה; םעד קנַאד ַא ..?טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד רקיעב
 ַצ טימ ךיז ןסייר עכלעוו ,ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעטעברַא טנעגיטנָאק רעסיורג

 ,טעברַא רעשיטסילַאיצָאס רעד תוחוכ ערעייז ןבעגוצקעװַא ןטיּפָאענ ןופ ןערב
 רוטַארעטיל יד :ןעמוקוציײב טשינ העינמ ַא טנגעגַאב ייז ןבָאה ָאד רעבָא
 -ַאטעלָארּפ ןשיטָאטש ןופ ןסערעטניא יד ךעלסילשסיוא טעמדיוועג ןעוועג זיא

 -יַארקוא ןיא .שידיי ןוא שיסור ןיא רָאנ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא ןוא טַאיר
 ןשיניַארקוא ןופ עסַאמ רעקינָאילימ-20 רעד ןופ ךַארּפש רעד ןיא ,שינ
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 ןייא ןייק ,רושָארב ןייא ןייק ןבעגעגסױרַא ןעוועג טשינ זיא ,םוטרעױּפ
 -נעמַאזוצ רעטשרע ריא ..פיוא.ר יד ןעמוקעגפיוא זיא םעד תמחמ ."ףורפיוא
 טָאה יז .טייקיטעט ןופ רָאי עכעלטע ךָאנ 1902 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רָאפ
 -ייצ עריא .רעפרעד יד ןיא ןעורמוא ןפורעגסיױרַא ןוא ןקיירטש טריזינַאגרָא
 םעד 1904 ןיא) ַאניװַאנ ַארבָאד ,ָאלסַאה ,ןינאילעס :ןעוועג ןענייז ןעגנוט
 רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה רָאפנעמַאזצ רעד .(ַאצַארּפ ףיוא ןטיבעג ןעמָאנ
 -ָאמעד-לַאיצָאס עשיניַארקוא ןוא עשידיי ,עשיסור יד ןופ טעברַאנעמַאזוצ ַא
 ,(*+ סעיצַאזינַאגרָא עשיטַארק

 זיא (1903 ,2 .מונ) ָאלסַאה ןיא ,.פ.וא.ר רעד ןופ ןַאגרָא ןשיטערָאעט ןיא
 ,חוכ ַא טסקַאװ דנוב ןופ טלַאטשעג רעד ןיא; :דנוב ןגעוו ןרָאװעג ןבירשעג
 ןגעװ .ארומ סיורג טימ טייצ עטצעל יד טקוק גנוריגער יד ןכלעוו ףיוא
 ךיז טריפ ץנעטסיזקע רעקידנעטשבלעז ףיוא דנוב ןופ טכער ןופ עגַארפ רעד
 ,סעיצַאזינַאגרָא ערענַאיצולָאװער ענעעזעגנָא עמַאס יד .,קימעלָאּפ עסייה ַא

 -רענָא ,עיטַארקָאמעד:לַאיצַאס רעשיסור רעד ןופ ןלייט עקינייא ןוא .ס.5.5 יו
 עיצַאזינַאגרָא יד טרעוו לייורעד .טכער עקיזָאד יד םיא רַאפ טשינ ןענעק
 ןיא ןרעטיירבסיוא ןָא ךיז יז טביוה טרפב ןוא טסקַאװ ,טקרַאטשרַאפ דנוב ןופ
 ,(-*"רפעינד ןופ גערב ןקניל םעד וליפא קידנכיירגרעד ,עניַארקוא

 ואוו ,בשומה-םוחת ןיא טקריוועג ןבָאה ןעײטרַאּפ עטנָאמרעד-רעירפ עלַא
 ,םוחת םעד ץוחמ ךיוא .גנורעקלעפַאב עשידיי עסיורג ַא טבעלעג טָאה סע
 -ַאנ ַא ןופ ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס ערעדנוזַאב ַא ןעוועג זיא ,זַאקװַאק ןיא
 -ךעטעברַא עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשינעמרַא יד -- טייהרעדנימ רעלַאנָאיצ
 ַא ןעוועג ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשינעמרַא יד ןענייז רעירפ .עיצַאזינַאגרָא
 "וװַאק ןיא רעניזורג יד טימ ןעמַאזוצ טקיניײארַאפ ןוא .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ לייט
 רעדנעלסור רענײמעגלַא רעד ןופ טעטימָאק'ןָאיַאר ַא -- דנַאברַאפ רעזַאק
 יד סָאװ ,םזילַארטנעצ ןגעק ןעוועג ןענייז רעוט .ד.ס עשינעמרַא יד .ײטרַאּפ
 גנוקינייארַאפ רעויטַארעדעפ ַא רַאפ ןוא טקידערּפעג טָאה גנוטכירד-ַארקסיא
 דנַאברַאפ רעזַאקװַאק ןיא זַא ,טלָאװעג ןבָאה ייז .סעיצַאזינַאגרָא .ד.ס עלַא ןופ
 עקיטרָא יד ןופ גנוקינייארַאפ עװיטַארעדעפ ַא ןייז לָאז .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ
 ןפיוא ןענַאטשעג ייז ןענייז דנַאלסור עגונב ךיוא .סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ
 ערעדנוזַאב יד ןדנירג ןתעב ,קילבוּפער רעוויטַארעדעפ ַא ןופ טקנוּפדנַאטש
 .פ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ ןטערטעגסױרַא רעוט עשינעמרַא יד ןענייז סעיצַאזינַאגרָא
 ןיא ןעוועג רקיעב זיא עיצַאזינַאגרָא ,ד.ס רעשינעמרַא רעד ןופ העּפשה יד
 | ,וקַאב ןופ ןָאיַאר-טפַאנ

 ןופ זיא ,דנַאלניפ ןיא ,בשומה-םוחת םעד ץוחמ טרָא טייווצ ַא ןיא ךיוא
 ,ײטרַאּפ-רעטעברַא עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עלַאנָאיצַאנ ַא קיטעט ןעוועג 9

 וצ ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןופ ץנעדנעט יד טציטשעג טָאה דנוב רעד
 "סור ןיא רעקלעפ ענעדישרַאפ יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא ענעגייא ןפַאש
 םזילַארטנעצ םענעבירטעגרעביא םעד ךעלדעש רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע .דנַאל

 ײטרַאּפ רעדנעלסור ענײמעגלַא יד זַא ,טסואוועג טוג ןוא .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ
 -ליפ ןופ ןלייט עלַא ןופ ןשינעפרעדַאב ןוא ןטיונ יד ןקידירפַאב טשינ ןעק
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 רעד .עירעּפמיא רעדנעלסור רעסיורג רעד ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןכעלרעקלעפ

 -נימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא .ד.ס יד ןטלַאהעגרעטנוא טָאה דנוב
 ןוא ןרענָאיצולָאװער ןכָארּפשעגסיױא ןַא ןגָארטעג ןבָאה ייז ביוא ,ןטייהרעד
 "רעד עוויטיזָאּפ ַא ןעזעג ךיוא םעד ןיא טָאה רע .רעטקַארַאכ ןשיטסילַאיצָאס
 ןעװעג ןענייז סָאװ ,רעקלעפ יד ייב גנוכַאװרעד רעלַאנָאיצַאנ ןופ גנונייש

 -לַאנָאיצַאנ רעייז ןיא טרעטשעג ןוא םזירַאצ ןופ טקיטשעג ןוא טקירדעג
 ,גנובעלפיוא רעלערוטלוק

 צי

 סיר ןפיט ַא ןוא טקילּפנָאק ןפרַאש ַא וצ ןעמוקעג זיא ןדָאב םעד ףיוא
 יד ןפַאש ןפלָאהעג טָאה דנוב רעד ..ּפ.ַאיד.ס.ר רעד ןוא אפוג דנוב ןשיווצ
 -דנַאטשַאב רעקידנטיײדַאב ַא ןעוועג זיא ןוא ײטרַאּפ רעדנעלסור עניײמעגלַא
 ןטערטוצסױרַא ןעגנואווצעג ןעזעג ךיז רע טָאה 1903 רעמוז .ריא ןופ לייט
 ,(דנַאב םעד ןיא ןָאסנָארַא .ג ןופ טעברַא רעד ןיא --- תוביס יד ןגעוו) ריא ןופ
 .דנוב ןופ ןבעל ןיא טנעמָאמ רעשיטַאמַארד ַא ןעוועג זיא סָאד

 ןשיווצ ןענַאטשטנַא ןענייז סָאװ ,תועד-יקולח יד ןיא טכערעג זיא רעו
 טלדנַאהעג קיטכיר עיצַאגעלעד עשידנוב יד טָאה יצ ? .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןוא דנוב

 -רַאּפ רעדנעלסור רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטייווצ םעד טזָאלרַאפ טָאה יז ןעוו
 עשידיי יד רעפטנע ןַא ןבעג טפרַאדעג טָאה ןגַארפ עקיזָאד יד ףיוא ? ייט
 -מַאזרַאפ-עיצַאזינַאגרָא ןעמוקעגרָאפ ןענייז םוטעמוא .גנוגעווַאב-רעטעברַא
 רָאפנעמַאזוצ ןטייווצ ןגעוו טכירַאב ןעיונעג ַא ןבעגעגּפָא טָאה'מ ואוו ,ןעגנול
 רָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא םינינע עשידנוב יד ןגעוו ,ײטרַאּפ רעדנעלסור רעד ןופ
 ןופ סױרַא טערט דנוב רעד זַא ,טרעלקרעד טָאה עיצַאגעלעד יד סָאװרַאפ ןוא
 ףוסל ןוא ןטַאבעד ןרָאװעג טריפעג ןענייז ןטכיראב יד ךָאנ ..ּ.ַאד.ס.ר רעד
 -נָא -- רעדילגטימ עלַא ןופ רעדָא רעוט יד ןופ --- ןעגנולמַאזרַאפ יד ןבָאה

 רעשידנוב רעד ןופ גנולדנַאה יד ןריטּפעצקַא סָאװ ,סעיצולָאזער ןעמונעג
 -נָא לָאז עיצַאזינַאגרָא ןַא זַא ,לַאפ ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס .עיצַאגעלעד

 ןעמונעגנָא סעיצולָאזער יד ןענייז ללכ-יּפילש .סולשַאב ןרעדנַא ןַא ןעמענ

 ענלצנייא ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ןענייז רעטרע עטלייצעג ןיא .קימיטשנייא ןרָאװעג
 םיכסמ טשינ ןבָאה ייז לייו ,ןגעק טמיטשעג רעדָא ןטלַאהעגּפָא ךיז ןבָאה
 ,םידיחי לָאצ יד .סעיצולָאזער יד ןופ ןעגנורילומרָאפ עסיוועג טימ ןעוועג

 עשידנוב יד טזָאלרַאפ .ּפ.ַאיד.ס.ר רעד טימ טקילפנָאק םעד בילוצ ןבָאה סָאװ

 ןיא סעיצולָאזער יד ןופ סעטַאטיצ יד .עלַאמינימ ַא ןעוועג זיא ,ןעייר
 ןופ גנולעטש רעטרידיצעד רעד ןגעוו ףירגַאב ַא ןבעג ןלעװו טעטש עקינייא
 :עגַארפ רעד ןיא טפַאשרעדילגטימ רעשידנוב רעד

 ןוא טײקמַאזקרעמפיוא םוש ןָא טָאה רָאפנעמַאזוצ רעטייוצ רעד; :עגיר
 ַא סלַא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ןסערעטניא יד וצ ןגיױצַאב ךיז קיסעלכַאנ
 -ַאב ךיז שירבח-טינ; טָאה רע ..?עיצַאנ רעטקירדאב א ןופ טַאירַאטעלָארּפ
 -עד רעשידנוב רעד וצ ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ רעייטשרָאפ יד וצ ןגיוצ
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 "ייווצ רעד טָאה ײטרַאּפ רעדנעלסור יד ןקיניײארַאפ וצ טָאטשנַאק ..."עיצַאגעל
 יד זַא ,טגייצרעביא טסעפ ןענייז רימ, .,.ןטלָאּפשעצ יז רָאפנעמַאזצ רעט
 ןסיורג ַא טכַאמעג ןבָאה טַאירַאטעלָארּפ ןשיסור םעד ןופ רעריפ עקיטנייה
 "וצ ךעלטסניק ץנַאג טבערטשעג ןבָאה ייז סָאװ ,םעד טימ רעלעפ ןשיטילָאּפ
 טימ גנוגעװוַאב-רעטעברַא עשידיי יד ןקינייארַאפ וצ טָאטשנַא ןצלעמשנעמַאז
 ,?ןליצ ןוא ןבָאגפיוא ענײמעגלַא יד בילוצ רעשיסור רעד

 -קיטכיוו ןייז טליפרעד טשינ טָאה רָאפנעמַאזוצ רעטייוצ רעד. :ענליוו
 עכלעוו ,ייטרַאּפ-רעטעברַא .ד.ס רעדנעלסור יד ןלעטשוצפיוא עבַאגפיוא עטס

 טליפרעד טשינ ךיוא םעד טימ ןוא טריטסיזקע טשינ שיטקַאפ טציא זיב טָאה
 יד ייב; ..".דיס רעטעברַא עשיסור יד ,םירבח ערעזנוא ןופ שטנואוו םעד
 יד ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ ןטערטסױרַא טזומעג דנוב רעד טָאה ןעגנוגנידַאב
 ,"טפנוקוצ רעד ןיא טגיל ײטרַאּפ רעד ןופ גנודליב עכעלקריוו

 ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ןסערעטניא יד ןטיהרַאפ וצ ידכ,; :שזדָאל
 רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעשיטילָאּפ ,רעשימָאנָאקע ןייז וצ ךיירגיז םיא ןריפ וצ ידכ
 רערעדנוזַאב ַא ןיא טריזינַאגרָא ןייז לָאז רע זַא ,קיטיונ זיא ,גנואיירפַאב
 ןוא טנַאה ייב טנַאה ףמַאק ריא ןיא טייג עכלעוו ,ײטרַאּפ רעקידנעטשבלעז
 ,"דנַאלסור ןיא ןעײטרַאּפ .דיס ערעדנַא טימ טקיניײארַאפ

 ןשידיי ןופ רעייטשרָאפ רעקיצנייא רעד זיא דנתב רעד (12 :עשרַאװ
 ןייק טימ טצענערגַאב ןרעו טשינ רע ןעק רעכלעזַא סלַא ןוא טַאירַאטעלָארּפ

 ןפמעק וצ גלָאפרעד טימ חוכב זיא דנוב רעד זיולב (2 .,ןעמַאר ענָאיַאר םוש
 רעשידיי רעד ןופ גנוקירדרעטנוא רעלעיצעּפס רעד ןגעק טייז ןייא ןופ
 רעטייוצ רעד ןופ ןוא ,טרפב טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ןוא ללכב עיצַאנ

 עדעי (3 .אפוג םוטנדיי ןיא ןעגנומערטש עשיטסילַאנָאיצַאנ יד ןגעק --- טייז
 יד ןופ גנוכַאװשּפָא ןַא ןייז םרוג טעוװ טייקיטעט סדנוב ןופ גנוצענערגַאב
 דנוב ןופ גנוטכינרַאפ יד ףוס-לכ-ףוס ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןשידִיי ןופ תוחוכ
 עטסעפ ריא סױרַא גנולמַאזרַאפ יד טגָאז ,טכַא ןיא ץלַא סָאד קידנעמענ .,אפוג
 ןבָאה םירבח עשיסור יד ןעוו ,ןעגנוגנידַאב עקיטציא יד ייב זַא ,גנוגייצרעביא
 טייקיטעט ןייז ןיא דנוב םעד ןצענערגַאב וצ סולשַאב רעייז ןזיװעגסױרַא ןפָא
 ןטערטסױרַא טפרַאדעג דנוב רעד טָאה ,ןטכינרַאפ ןצנַאג ןיא םיא רעדָא
 יבגל ךערברַאפ ַא ןייגַאב טלָאװעג טשינ טָאה רע ביוא ,ײטרַאּפ רעד ןופ
 .?טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד

 ךעלקריוו ליוו יז בא ,פ.ַאד.ס.ר רעד ןופ עבַאגפיוא יד (1, :לעמָאה

 יד ןייז ףרָאד ,טַאירַאטעלָארּפ רעדנעלסור ןצנַאג ןופ ןירעייטשרָאפ יד ןרעוו
 -ןלָאװער ןויטקַא ןיא ןעיצניירַא סָאד ,ןיײזטסואווַאב-ןסַאלק ןופ גנולקיװטנַא
 רעדנעלסור ןצנַאג ןופ טייקיטעטיטסבלעז יד ןקעוופיוא ןוא ףמַאק ןרענַאיצ
 -טפַאשלעזעג יד ןופ ןשינעטלעהרַאפ ערעדנוזַאב יד תמחמ (2 .טַאירַאטעלָארּפ
 עכעלרעסיוא יד ןופ ןטייקרעדנוזַאב יד ןוא קלָאפ ןשידיי םעד ןיא תוחוכ עכעל
 עקידנעטשבלעז ַא זיולב ןעק ,דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל רעד ןיא םיאנת

 טצענערגַאב טשינ זיא סָאװ ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןוּפ עיצַאזינַאגרָא ,מעד .צָאס
 רעד ןיא ןײרַא טייג ןוא ןעמַאר ענָאיַאר םוש ןייק טימ טייקיטעט ריא ןיא
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 טייקיטעט-טסבלעז יד ןקעוופיוא ,רעיײטשרָאפ ןייז סלַא ײטרַאּפ רעניײמעגלַא
 ,ןשימָאנָאקע ןגעק ףמַאק ןוויטקַא ןיא םיא ןעיצנײרַא ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ
 -לעזעג ענעדישרַאפ יד ןגעק ףמַאק ןייז ןריפ ,ךָאי ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןשיטילָאּפ

 ךיז טָאה דנוב ןופ עיצַאגעלעד יד (2 .םוטנדיי ןיא ןעגנומערטש עכעלטפַאש

 ,ד.ס.ר רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטייווצ ןפיוא ןּפיצנירּפ עקיזָאד יד ייב ןטלַאהעג
 ןשידיי ןופ ןסערעטניא יד רָאנ טשינ טקידייטרַאפ יז טָאה םעד טימ ןוא .ּפ.ַא
 -עלָארּפ רעדנעלסור ןצנַאג ןופ ןסערעטניא יד ךיוא רָאנ ,טַאירַאטעלָארּפ

 .?טַאירַאט
 לָאַצ רעסיורג ַא ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז סעיצולָאזער עכעלנע

 ,טעטש ערעדנַא
 סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד ןופ ןסולשַאב ענעמונעגנָא יד טימ תוכייש ןיא

 ,ײטרַאּפ רעדנעלסור יד; :ןבירשעג ןַאגרָא-לַארטנעצ רעשידנוב רעד טָאה
 ףמַאק ןשיטסילַאיצָאס םעד ןריפנָא ףרַאד ,סעיצולָאזער יד ןיא רימ ןענעייל

 "גוזַאב עלַא ןקינייארַאפ ףרַאד יז ,דנַאלסור ןיא טָאירַאטעלָארּפ ןצנַאג םעד ןופ
 יד ןופ רעריפ יד .ןעגנוגעוװַאב עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עלַאנָאיצַאנ ערעד
 יז .ןענַאטשרַאפ טשינ ,ןרעיױדַאב םוצ ,סָאד ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשיסור
 "-כיוועגטכייל רַאפ ןטלַאה ןוא גנוגעװַאב עשיסור יד ןגיוא ערעייז רַאפ ןעעז

 יד זַא ,ןעניימ ייז .סעיצַאנ ערעדנַא ןופ גנוגעװַאב עשירַאטעלָאוּפ יד קיט
 -עשרד רעבירעד ןוא ,עטייווצ יד ןצנַאג ןיא טקעדַאב ןוא סיוא טּפעש עטשרע
 ,רימ רעבָא .גנוצלעמשנעמַאזװצ ןגעוו רָאנ גנוקינייארַאפ ןגעוו טינ ייז ןענ
 תועט אזַא ןענעק ,קלָאפ ןשיסור םוצ טשינ ןרעהעג עכלעוו ,רעירַאטעלָארּפ
 םושב ןרעדָאפ ףמַאק ןשיטסילַאיצָאס םעד ןופ ןסערעטניא יד .,ןבָאה טינ
 -התא ,טייקטרעדנוזעגּפָא ןגעק רונ ןענייז ייז ,גנוסיגנעמַאזוצ ַאזַא טינ ןפוא
 ןלָאז סעיצַאנ עלַא ןופ רעירַאטעלָארּפ זַא ,רונ ןרעדָאפ ייז ,טפַאשונתרחב
 ,(+= ?םזילַאיצָאס ןרַאפ ,לַאעדיא ןייא רַאפ ןטיירטש ןיא ןייג טקינייארַאפ

 ןבירשעג דנוב ןופ ןבעל ןיא דָאירעּפ םעד ןגעוו טָאה רעטעּפש ןרָאי טימ
 -פיוא טָאה ײטרַאּפ רעדנעלסור רעד ןופ ןטערטסױרַא רעזנוא; : םעדעמ .ווװ
 עטיירב יד זַא ,הנכס ַא ןעװעג ןליפַא זיא'ס .'דנוב' ןצנַאג םעד טרעדורעג
 ןייטשרַאפ טשינ ןלעװ ץנעגילעטניא רעד ןופ ייס ,רעטעברַא יד ןופ ייס ןסַאמ
 רעזנוא ןיא ןעגנערבניירַא טעװ סע זַא ןוא גנולדנַאה רעזנוא קירעהעג יו
 :שרעדנַא רעבָא זיא ןעשעג ..,?עיצַאזינַאגרָאזעד ַא ןוא המוהמ ַא ןבעל-יײטרַאּפ
 "ַאב עשידנוב סָאד ןיא ןשינעעשעג ערעװש יד ןופ קורד םעד רעטנוא;
 -קרעמ ןפיוא ןרָאװעג טעװעטרַאהרַאפ טייהיירט עשידנוב יד ןוא ןייזטסואוו
 -בעטשכוב עקַאט -- רָאּפ ַא זיולב זנוא ןופ קעװַא ןענייז סע .ןפוא ןטסקידריװ
 ןדנובעגוצ ןרָאװעג זיא עסַאמ עסיורג יד .ןשטנעמ עטלייצעג -- רָאּפ ַא ךעל
 ןופ סױרַא זיא 'דנוב' רעד ןוא ,טציא-זיב יװ רעקרַאטש ךס ַא ךָאנ זנוא וצ
 קיטייצכביילג .טייצ רענעי זיב ןעוװעג זיא רע יו רעקרַאטש ליפ סיזירק םעד
 טימ ןטלַאּפשעצ ןוא ןעלקערבעצ ןעמונעג ײטרַאּפ עשיסור יד ךיז טָאה
 ,(**"טעּפמיא ןקרַאטש ַא

 -םורד יד ןופ טעטש לָאצ ַא ןיא ןעוועג עגַאל יד זיא רעטריצילּפמָאק
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 טשינ טלָאמעד זיב ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב ערעדנוזַאב ואוו ,ןצניװָארּפ
 (1901) רָאפנעמַאזוצ ןשידנוב ןטרעפ ןופ סולשַאב ַא טימ םכסה ןיא .ןעוועג
 יד ןיא דנַאלסור-םורד ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג דנוב ןופ סעיצַאזינַאגרָא ןענייז
 רעבָא ,ןעוועג טשינ ןענייז .ּפ.ַאיד.ם.ר רעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא ואוו ,רעטרע
 ןעוועג ןענייז ןוא טריטסיזקע ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עכלעזַא ואוו ,טרָאד טשינ
 ןטסידנוב ןענייז רעטרע עכלעזַא ןיא ,רעטעברַא עשידיי ןשיוצ קיטעט
 טשינ בצמ  ַאזַא טָאה טציא .סעיצַאזינַאגרָא ענײמעגלַא יד ןיא וויטקַא ןעוועג
 ,ןלַאפ ןעוועג ךיוא ןענייז'ס .גנודיישעצ יד ןעמוקעג זיא'ס ,ןביילב טנעקעג

 עיצַאזינַאגרָא ןַא רַאפ טרירַאלקעד ךיז טָאה .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ עיצַאזינַאגרָא יד ןעוו
 | ,דּוב ןופ

 -מורַא ןבָאה רעדילגטימ יד יו םעד ךָאנ .וועינישיק ןיא ןעוועג זיא ױזַא
 רעייז ןופ ןטַאטלוזער יד ןוא ײטרַאּפ רעד ןיא עגַאל ענעפַאשעג יד טדערעג
 ,פ.ַא.ד.ס.ר ןופ עיצַאזינַאגרָא יד ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא טרָא ןפיוא טייקיטעט
 .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא סלַא ןרעלקרעד וצ

 וועינישיק ןיא עיצַאזינַאגרָא ענעפַאשעג -יינ יד טָאה שינעעשעג רעד ןגעוו
 -עג טגָאזעג זיא'ס ןכלעוו ןיא ,(1904 רעבמעצעד) ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא
 -ָאמעד-לַאיצַָאס רעוועינישיק רעד ןופ טעטימָאק ןופ טעברַא יד; :ןרָאװ
 ,טייצ רעטצעל רעד זיב טריטסיזקע טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטַארק
 ערענָאיצקַאער יד ןופ ףירגנָא םעד ןטלַאהוצנייא חוכב ןעוועג טשינ זיא
 םעד ןעלקיװטנַא וצ רעריפנָא עריא ןופ טייקיטעט עשיגרענע יד .תוחוכ
 -ַארַאּפ סָאמ רעקרַאטש רעייז ַא ןיא זיא ןסַאמ יד ןופ ןייזטסואווַאב-ןסַאלק
 ןופ םרָאפ יד ןביילקסיוא םייב תועט ןשיטקַאט רעייז ךרוד ןרָאװעג טריזיל
 עיצַאטיגַא רעייז ןיא ךיז ןסַאּפוצוצ טייקיאעטמוא רעייז ךרוד ,עיצַאזינַאגרָא
 -ָארּפ ןופ ןעגנוגנידַאב-סנבעל יד וצ ,עיגָאלָאכיסּפ רעקיטרַאנגייא רעד וצ
 ןעגנואימַאב ערעיײז עלַא .ןטעטילַאנָאיצַאנ ענעדישרַאפ יד ןופ טַאירַאטעל
 ,טייקיטעט עצנַאג יד ןּפוטשוצנײרַא ,טעברַא עקיטרָא עצנַאג יד ןעמענוצמורַא
 יד ןוא ןייא ןיא ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןשיוװצ ייס ,ןשיסור ןשיווצ ייס
 יד זיא שיטקַאפ .ןבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה ,םַאר עלענָאיצַאזינַאגרָא עבלעז
 טשינ טעמכ ,םידיחי ענעטלעז ןענעכער טשינ לָאז'מ ביוא ,עסַאמ עשיסור
 רערעדנוזַאב טימ טנכייצעגסיוא טשינ ךיוא ךיז טָאה'ס .ןרָאװעג טרירַאב
 ...?טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןריזינַאגרָא ןוא ןקינײארַאפ ןופ ךַאז יד החלצה
 ןדָאב רעד ףייר זיא רעטעברַא עשידיי יד ןשיוװצ זַא ,ןזיוועגנָא טרעוו'ס
 טעטימָאק רעקידרעירפ רעד זַא ,טנעקרענָא טרעוו'ס ,טעברַא רערעטיירב רַאפ
 ןופ ןעגנוגנידַאב-סטעברַא ערעווש יד ןרעסעברַאפ ןיא גלָאפרעד טַאהעג טָאה
 ,גנורעדנע רעד ןגעק ןעוועג זיא סָאװ ,טייהרעדנימ ַא .רעטעברַא עשידיי יד
 .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןטערטעגסױרַא זיא

 ַא טימ .פ.ַא.ד.ס.ר ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא ןעוועג זיא גושעטנעמערק ןיא
 ןטערטעגסױרַא 1904 ןיא זיא לייט ַא .רעטעברַא עשידיי טייהרעמ רעסיורג
 .עיצַאזינַאגרָא עשידנוב ַא ןפַאשעג ןוא

 ןטסידנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא ןייא ןעוועג זיא ,.בוג רעוועיק ,סַאקרעשט ןיא
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 ךיז ייז ןבָאה 1904 טסוגיא .(פ.ַאד.ס.ר ןופ רעגנעהנָא) סעצווָארקסיא ןוא
 .עיצַאזינַאגרָא עשידנוב ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס ןוא טלייטעצ

 דנוב ןופ סעיצַאזינַאגרָא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז גנוטלַאּפש רעד ךָאנ
 .ןעמַאזוצ ןעוועג רעירפ זיא'מ ואוו ,עניַארקוא ןופ רעטרע ערעדנַא ןיא ךיוא

 רעד ןוא דנוב ןשיווצ ףמַאק רעלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא רעשיגָאלָאעדיא רעד
 -וװָארקסיא יד .טנָארפ ןצנַאג ןפיוא טרעקַאלפעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה .פ.ַא.ד.ס.ר
 -ויִצ ןיא --- וליפא ןוא םזילַאנָאיצַאנ ןיא דנוב םעד טקידלושַאב ןבָאה סעצ
 ןפָארטעגפיונוצ טשינ ךיז גנוגעװַאב עשידנוב יד טָאה רעטרע בור ןיא ...םזינ
 , ןענייז'ס ואוו ןוא ןעוועג טשינ ללכב ןענייז ייז ואוו : סעצווָארקסיא יד טימ
 ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,סעפורג עניילק רעדָא םידיחי זיולב ןעוועג

 דנוב םעד ןסױטשוצסױרַא ידכ .ןסַאמ עשידיי עטיירב יד טימ גנודניברַאפ
 -געמַאזוצ ןטייווצ ןכָאנ .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ גנוריפנָא יד טָאה ,סעיציזָאּפ ענייז ןופ
 טלָאזעג טָאה עבַאגפיוא ןייז ,טעטימָאק-ברעמ-ןופצ ַא ןריא ןפַאשעג רָאפ
 דנוב םוצ לעלַארַאּפ טייקיטעט ַא ןריפ ןוא סעיצַאזינַאגרָא ןדנירג וצ ןייז
 טַאהעג טָאה טעטימָאק רענעפַאשעג-יינ רעד .,דנַאלסור-סייוו ןוא עטיל ןיא
 -ינַאגרָא עשידנוב יד .,עבַאגפיוא רעטלעטשעג ןייז ןיא החלצה קינייװ רעייז
 -עג ַא ןיא .,ןינע םעד םורַא טעברַא-סגנורעלקפיוא ןַא טריפעג ןבָאה סעיצַאז
 קסבעטיוו ןוא קסניווד ןיא ןטעטימָאק עשידנוב יד ןופ ףורפיוא ןעמַאזניימ
 -ברעמ-ןופצ ןופ עבַאגפיוא עתמא יד זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג זיא (1904 ילוי)
 טעטימָאק רעטעדנירגעג -יינ רעד, .דנוב ןטימ ןפמעק וצ זיא טעטימָאק
 -סױרַא ןעק ןעמ קילדעוװ --- ףורפיוא ןיא טגָאזעג טרעוו --- .פ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ
 "נזיוט יד ןריזינַאגרָא טימ ןקיטפעשַאב קינייװ ךיז טעוװ 'העדומ/ ןייז ןופ ןעז
 דנַאלסור ןופ טנגעג-ברעמ-ןופצ ןיא ןעניואוו עכלעוו ,רעטעברַא עשיסור רעט

 רעד ןופ טעברַא רעד טייקיניזטסואווַאבמוא רעייז ךרוד ןרעטש עכלעוו ןוא
 ףַאפ טשינ וליפא טנכער רע .עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשיליוּפ ןוא רעשידיי
 -ַאטעלָארּפ רעטיירב ַא טימ עיצַאזינַאגרָא עטסעפ ַא יה ןדנירג וצ קיטכיוו
 ןבָאה קסנימ ןוא ענליוו ןופ ןטעטימָאק עשידנוב יד ךיוא ."טייקיטעט רעשיר
 ןטימ .פ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ תונווכ יד ףיוא ןזיוועגנָא ןפורפיוא עלעיצעּפס ןיא
 ,טעטימָאק-ברעמ-ןופצ םעד ןפַאש

 ךיוא ןענייז'ס .טפרַאשרַאפ ךיז טָאה םידדצ עדייב ןשיווצ קימעלָאּפ יד
 ןטימעגסיוא טשינ ןבָאה סָאװ ,ןטקילפנָאק עקיטרַאנדישרַאפ ןענַאטשטנַא
 ,('' ריביס ןיא עטקישרַאפ ןוא עטריטסערַא יד וליפא

 רעיש ןענייז ןטסידנוב יד זַא ,טהנעטעג ןבָאה סעצווָארקסיא יד תעב
 יד ןענייז ,חסונ ןרעדנַא ןַא ןופ רָאנ ,ןטסינויצ יד סָאװ עבלעז סָאד טשינ
 רַאפ גנוטלַאּפש יד טצונעגסיוא ןבָאה ייז ,ליטש ןסעזעג טשינ ךיוא עטצעל
 רעד ןופ "ןבירטעגסױרַא; דנוב םעד טָאה'מ זַא ,טלייצרעד ןוא עיצַאטיגַא רעייז
 -עגסיוא ןבָאה ןויציילעוּפ ענעמוקעגפיוא-יינ יד ןוא ןטסינויצ יד .ײטרַאּפ
 (1881) ַאילַאוװ ַאיַאנזָארַאנ ןופ עיצַאמַאלקָארּפ-םָארגָאּפ עטסואווַאב יד טצונ
 -ַאב וצ ףיוא ַארקסיא לַאנרושז ,ד.ס ןשיסור םעד ןופ ןעלקיטרַא ךיוא יו
 ןפרַאד ןוא םייוג וצ יורטוצ ןייק ןבָאה טשינ ללכב ןפרַאד ןדיי זַא ,ןזייוו

 .ןעמַאזוצ ייז טימ ןייג טשינ
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 טירטש רעפרַאש ןוא גנולייטעצ עפיט 0

 -עצ עלַאיצָאס ןוא עשימָאנָאקע ןַא ןעוועג ןדיי ייב זיא ןָא םינומדק ןופ

 ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןכעלטפַאשטריװ ןפיוא ןעלּפַאטש ענעדישרַאפ .גנולייט
 -טקורַאפ ןופ ,טייקכייר רענענורעגרעביא זיב טײקמירָא רעלָאג ןופ --- רעטייל
 רעקינוז ןיא ןָאנבױא עמַאס םוצ זיב ןעזסױרַא םוצ טשינ לקניוו ַא ןיא טייק
 .ןעוועג ןענייז ןטיירטש ןוא תוקולחמ ,םיכוסכיס ןוא תועד-יקולח ךיוא .ןייש
 ענרעדָאמ ןייק ןעוועג טשינ ןדיי ייב רעבָא ןענייז טרעדנוהרָאי ןט20 ןזיב
 ענײמעגלַא רַאפ ףמַאק ַא ךיז ןשיווצ ןריפ ןלָאז סָאװ ,ןעייטרַאּפ עשיטילָאּפ
 ןוא עשיטילָאּפ רַאפ --- הכולמ רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ןוא םינינע עכעלטלעוו

 ,טכער עכעלרעגריב
 טריטסעפינַאמ ךיז רעירפ ןבָאה ןצַאזנגעק עלַאיצָאס ןוא עשימָאנָאקע יד

 "יקולח עשיגָאלָאעדיא יד ,ןטיירטש עקילעפוצ ןוא ןעמרָאפ עוויטימירּפ ןיא
 עקילייה יד ןופ ןעגנושטייטסיוא ענעדישרַאפ יד ןיא ןעמוקעגסױרַא ןענייז תועד
 טפָא ןענייז ןטיירטש ןוא ןעגנובייר יד .סעיצידַארט עטנשריעג ןוא ןטפירש
 טלעפעג רעבָא טָאה'ס ,טעטפיגרַאפ וליפא ןטלעז טשינ ןוא רעטיב ןעוועג
 ןבעג לָאז סָאװ ,תוטיש ןוא ןסַאלק ףיוא גנולײטרעדנַאנַאפ עלַאנָאיצַאר יד

 ןבעל ןשידיי ןיא דנַאנַארעדיװ םעד ןיז ןרעפיט ןוא גנוקיטכערַאב ערָאג ַא
 ךיוא יוװ ,רעטייווצ ַא ןוא םידיסח התיכ ןייא ןשיווצ ןעיירעגירק ענעסיברַאפ יד
 הווצמ-תמחלמ ַא זיולב ןעוועג ןענייז םידגנתמ יד ןוא םידיסח יד ןשיװצ
 -גיימעג ַא ףיוא טײקיטרַאנגײא רעשידיי רעד ןופ תואחסונ ערעדנוזַאב רַאפ
 ןשילהק ןופ םינינע יד םורַא ןעײרעּפמַא יד ךיוא ,דוסי ןשיגָאלָאעדיא ןעמַאז
 גנוטיידַאב עלַאיצָאס עכעלטנזעוו ןייק ,ןעמַאנסױא עקינייוו טימ ,ןבָאה ןבעל

 ,טכיש ןלַאיצָאס ןבלעז ןופ ןעוועג בורייּפ-לע ןענייז םידדצ יד .טַאהעג טשינ
 .םיבושי עשידיי יד ןיא העד ַא טגָאזעג ןוא טעװעטַאבעלַאבעג טָאה סָאװ
 טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא עיסקָאדָאטרָא ןוא םיליכשמ יד ןשיווצ ףמַאק רעד ןגעקַא
 -- גנורעדנע עלעיפיצנירּפ ַא טגנערבעגניירַא ןיוש טינשּפָא ןייא ףיוא טָאה
 ןופ גנוכעלטלעוורַאפ רעד ןגעק ןוא רַאפ ףמַאק רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס
 ןדָאב ןלַאיצָאס ןוא ןשימָאנָאקע ןפױא .רעמ טשינ רעבָא ,ןבעל ןשידיי
 ,ןושל ןקידתופתושב ַא טַאהעג םידדצ עקידנפמעק עדייב ןבָאה

 ָאד טָאה דנוב ןופ טלַאטשעג ןיא גנוגעוַאב-רעטעברַא עשידיי יד טשרע
 עקיטייצטנייה עטשרע יד ןעװעג זיא דנוב רעד .טרעדנעעג לַאקידַאר ץלַא
 -ָאֹּפ ןוא שימָאנָאקע ,לַאיצָאס ןוא שיגָאלָאעדיא .ןדיי ייב ייטרַאּפ עשיטילָאּפ
 גנוגעוַאב רעשידנוב רעד ןשיוװצ עיניל-דייש עפרַאש ַא ןעוועג זיא שיטיל
 ןָאט םעד ןבעגעג ןוא העד יד טַאהעג טלָאמעד זיב ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ןוא
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 .עירעּפמיא רעדנעלסור רעסיורג רעד ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי יד ןיא

 ןעוועג ןענייז ייז ןוא .ןעמוק טזומעג ןבָאה ןסױטשנעמַאזוצ ןוא ןטקילפנָאק יד
 םצע ןרַאפ הנכס רעטעקַאנ ןופ ןטנעמָאמ יד ןיא זיולב .עפרַאש רָאג
 -עגלַא םעד טנורגרעדָאפ ןיא טקורעגסױרַא דנוב רעד טָאה קלָאפ ןופ םויק
 עלַאנָאיצַאנ יד טָאה ָאד ןליפא ןוא .ןדיי יד ןופ סערעטניא-סנבעל םעניימ

 יד ןיא ךיוא סָאװ ,םעד תמחמ ןרעוו ןפַאשעג טנעקעג דימת טשינ תודחא
 -רעדנַאנַאפ ףרַאש ךיז ןעמ זיא גנוטער רעלַאנָאיצַאנ ןופ ןדָאטעמ ןוא ןגעוו
 .ןעגנַאגעג

 -רעױזַא ןָא ךיז טביוה גנוגעוַאב רעשידנוב רעד ןופ םוקפיוא ןטימ
 רָאי ךָאנ רָאי .עטכישעג רעשידיי רעגנַאל רעד ןיא לטיּפַאק יײנ ַא ךָאנ
 זיב רָאי 2 יד .לטיּפַאק ןקיזָאד ןיא ןטייז עיינ ןרָאװעג ןבירשרַאפ ןענייז
 ,קלח ןקידנטיײדַאב ַא טרעייטשעגייב ןבָאה 5

2 
 יא +

 םוצ טפַאשרענגעק רעטולָאסבַא ןופ גנולעטש רעשידנוב רעד ןשיװצ

 עשידיי יד ןופ טייהניואוועג רעטלַא רעד ןוא םישזער ןשירַאצ ןשיטָאּפסעד
 ןוא רעטיירב ַא ןעוועג זיא תוכלמ רעקידתועשר רעד ייב םידסח ןכוז וצ ינּפ
 דוסי ןפיוא .ךעלגעמ ןעוועג טשינ זיא קירב ַא ןפרַאװרעבירַא .םוהת רעפיט
 ןסױטשנעמַאזצ עפרַאש ןעמוקעגרָאפ ןענייז ץַאזנגעק ןשיטילָאּפ םעד ןופ
 ןדָאב ןפיוא ןטקילפנָאק ןוא ןעגנורעטיברַאפ יד ןעמוקעגוצ ןענייז םעד וצ
 .ןעגנולעטשנייא עשיגָאלָאעדיא ןוא ןסערעטניא עשימָאנָאקש ענעדישרַאפ יד ןופ

 -לַארטנעצ רעשידנוב רעד ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה סָאד ױזַא יו ןעז רימָאל
 ןשידיי םעד ןופ ףמַאק רערענָאיצולָאװער רעד; :םעד ןגעוו טביירש ןַאגרָא
 .עיזַאושזרוב רעשידיי רעד ןיא גנַאלקּפָא ןייק טשינ טניפעג טַאירַאטעלָארּפ
 ,רעקרַאטש ץלַא טרעו רעכלעוו ,ריקליוו רעכעליײצילָאּפ רעכעלקערש רעד

 -עגפיוא' יד ייב טסעטָארּפ ןופ ליפעג ןייק סױרַא טשינ רע טפור רָאנ טשינ
 טרעסערגרַאפ רע ,טרעקרַאפ רָאנ ,אושזרוב "עטרעלקעגפיוא-טשינ ןוא עטרעלק
 ללּפתמ ןענייז ייז .גנוריגער רעד וצ טייקנבעגרעביא עשיפַאלקש רעייז ךָאנ

 יד ןעניױלַאב וצ טלעג עשילהק ןופ תובדנ ןביג ןוא טנוזעג סלַאװ ןָאפ רַאפ
 יד ןליטשנייא ןיא ןזיװעגסױרַא ןבָאה ייז עכלעוו ,הדמתה רעייז רַאפ ןקַאזָאק

 .('י"עגליוו ןוא קסנימ ןיא עדניימעג יד ןוטעג טָאה סע יוװ) !ןעורמוא-רעטעברַא
 -ישיק םעד טצונעגסיוא ןענַאגרָא-טכַאמ יד ןבָאה 1903 יַאמ ןט1 ןרַאפ

 ןריפכרוד ןופ רעטעברַא עשידיי יד ןקערשוצּפָא לטימ סלַא םָארגָאּפ רעוועינ
 -עד טעוו'מ ביוא .םוטעמוא טעמכ ןעוועג סע זיא ױזַא ,סעיצַארטסנָאמעד
 רעד ןוא .טנרָאװעג יײצילָאּפ יד טָאה -- םָארגָאּפ ַא ןייז ןעק ,ןרירטסנָאמ
 קנַאדעג רעד ךיז טָאה ּפעק ײלרעלַא ןיא, : טגָאז ןַאגרָא-לַארשנעצ רעשידנוב
 רעייז רַאפ ןטלַאהעג ןבָאה עקינייא .ןעמרָאפ ענעדישרַאפ ןיא טלגיּפשעגּפָא
 ןבָאה ערעדנַא ;טנַאקַאב ייז ןענייז עכלעוו ,ןרענָאיצולָאװער יד ןרסמ וצ בוח
 -דעש רעד ןגעק םלוע םעד ןעוועג ריהזמ ןפורפיוא ןיא ןוא תופיסא ףיוא

 ופו



 -םיוא טזָאלעגסױרַא ןבָאה ערעדנַא :ןרענָאיצולָאװער יד ןופ גנוקריוו רעכעל

 טשינ לָאז ןעמ סעיצַאזינַאגרָא ערענָאיצולָאװער יד וצ טקעריד ןפור
 ,('? ?סעיצַארטסנַאמעד ןייק ןכַאמ

 יד וצ יורטוצ ןייק ןבָאה טנעקעג טשינ דנוב רעד טָאה בצמ  ַאזַא ייב
 ןשידיי ןופ ןוא גנוריגער רעד ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,םישעמ ןוא רעטרעוו
 ןוא קיטכיזרָאפ ןייז וצ ןגיואווַאב טָאה ייז ןשיווצ גנודניברַאפ יד .םוטרעגריב
 -נָא ןבָאה סָאװ ןעגנואימַאב ךָאנ ,ךעלדנע טָאה גנוריגער יד ,דשח טימ ןקוק
 ,שידיי ןיא גנוטייצ-גָאט ַא ןעניישרעד וצ טביולרעד ,טייצ רָאי 8 ןטלַאהעג
 יד ןיא .דניירפ רעד גרוברעטעּפ ןיא ןײגסױרַא ןביוהעגנָא טָאה 1902 ןיא
 טגערפעג טָאה'מ ןעוו זַא ,ןבעגעגרעביא ןעמ טָאה ןזיירק ערענָאיצולָאװער
 ןיא גנוטייצ ַא טביולרעד רע סָאװרַאֿפ עוועלּפ ןָאפ רעטסינימ-ןרעניא םעד
 ןעגנוטייצ עשידיי ףיוא טָאברַאפ רעד -- :טרעפטנעעג רע טָאה ,שידיי
 ,טנעיילעג ךס ַא טרעוו דנוב ןופ עסערּפ עלַאגעלמוא יד .ןכָארבעג יוו-ייס טרעוו
 ףיוא רעבָא ןבָאה טשינ החגשה ןייק ךיא ןעק דנוב ןופ עסערּפ רעד ףיוא
 גנוטכַא טעוװ סָאװ ,רוזנעצ ַא ךיא בָאה גרוברעטעּפ ןיא גנוטייצ-גָאט רעשידיי ַא
 ...ןבעג

 רעטשרע רעד ןופ ןעניישרעד סָאד ןעמונעגפיוא דנוב רעד טָאה ױזַא יו
 -לַארטנעצ רעשידנוב רעד ?דנַאלסור ןשירַאצ ןיא גנוטייצ-גָאט רעשידיי
 םעד ןיא גנוריגער יד זיא ןדיי זנוא וצ, :ןבירשעג םעד ןגעוו טָאה ןַאגרָא
 רעקלעפ עלַא טעמכ ןעוו טייצ רעד ןיא .,גנערטש סרעדנוזַאב ןעוועג ןעניז
 ןבָאה וצ טביולרעד טשינ זנוא ןעמ טָאה ,ןעגנוטייצ עדעייז טַאהעג ןיוש ןבָאה
 טשינ ןלָאז רימ ביוא ,ןָאגרַאשז ךַארּפש-סקלָאפ רעזנוא ףיוא גנוטייצ ַא

 'טַאלב-סקלָאפ סעשידויי ןוא סעדָא ןיא 'רשבמ לוקי) ןעגנוטייצ 2 יד ןענעכער

 טריטסיזקע ןבָאה ןוא ךעלטנכעוו ןיגסױרַא ןגעלפ עכלעוו ,(גרוברעטעּפ ןיא
 ןושל ףיוא גנוטייצ עשידיי ַא ןביולרעד; ..."רָאי עכעלטע וצ יװ ,טשינ רעמ
 ףיוא לייו ,ךעלרעפעג רַאפ ןטלַאהעג טשינ ןעמ טָאה שיסור ףיוא ,שדוק
 גנוטייצ ַא רעבָא ,רעזעל לָאצ עניילק ַא רעייז זנוא ייב ָאד זיא ןכַארּפש יד
 סיוועג ןיוש זיא סָאד ןוא --- קלָאפ עצנַאג סָאד ןזעל ךָאד ןעק ןָאגרַאשז ףיוא
 ןענישרעד זיא סע סָאװ ,ןײלַא טקַאפ רעד זנוא ןעק םורַאד .ךעלרעפעג
 סָאװ ןיילַא סָאד רעבָא .ןעיירפ סיוועג ,ןָאגרַאשז ףיוא גנוטייצ עכעלגעט ַא
 "זייב רערעדנוזַאב ַא טימ ןטייצ עטצעל יד טגלָאפרַאפ עכלעוו ,גנוריגער יד

 "רעד לָאמ ַא טימ טָאה ,גנוגעװַאב עיירפ עדעי ,טרָאװ עיירפ סעדעי טייק
 אמתסמ זַא ,טכַאדרַאפ ַא זנוא ייב טקעוורעד ןיילַא סָאד --- גנוטייצ ַאזַא טביול

 אמתסמ :;'ןיימ' םענעגרָאברַאפ טייו ןרעדנוזַאב ַא גנוריגער יד ָאד טָאה
 וצ ןוא גנוטייצ יד ןריפ ןלעװ עכלעוו ,יד וצ יורטוצ ןסיוװועג ַא ךיוא יז טליפ

 -סױרַא זנוא ייב זומ סָאד ןוא .ןבָאה טעװ גנוטייצ יד סָאװ ,גנוטכיר רעד
 -ירק עפרַאש ַא ,גנוטייצ רעד וצ גנואיצַאב עקיטכיזרָאפ ערעדנוזַאב ַא ןפור
 -רַאפ םעד .טריפעגכרוד טרָאד ןרעװ עכלעוו ,ןעיידיא עלַא יד ןופ קיט
 ןיא סָאד ,ןפערט וצ רעווש טשינ זיא גנוריגער רעד ןופ 'ןיימ' םענעגרָאב
 טציטש יז .טייצ רעטצעל רעד רַאפ קיטילָאּפ רענײמעגלַא ריא טימ ןדנוברַאפ
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 ,טפַאשלעזעג רעד ןיא ןעגנוגעװַאב ןוא ןעגנוטכיר עלַא יד תוחוכ עלַא טימ
 -טסבלעז יד ןטכינרַאפ -- ליצ ןטקעריד ןייק רַאפ טשינ ךיז ןלעטש עכלעוו
 רעד טכַאמ ערענָאיצולָאװער עקיצנייא יד זיא ןדיי יד ןשיווצ , ,.,"גנושרעה
 ןייז ןטירשטרָאפ ענייז עקַאט ןוא ,טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעטריזינַאגרָא
 ןריטעקָאק וצ ,גנוגעווַאב עשיטסינויצ יד ןציטש וצ גנוריגער יד ןביירט ףמַאק
 "ריוו עקידנסקַאװ-קידנעטש יד זיולב ,(עקיגנעהּפָאמוא יד) רעטעברַא יד טימ
 עכעלגעט יד ןביולרעד וצ גנוריגער עשיסור יד ןבירטעג טָאה דנוב ןופ גנוק
 ,(ג? "גנוטייצ עשינָאגרַאשז

* 
 א 8

 עלַאטורב ןעמונעגנָא טפָא ןעגנואיצַאב יד ןבָאה ןבעל ןכעלגעטיגָאט ןיא
 -"ישרעד ענעטלעז ןייק ןעוועג טשינ ןענייז ןגעלשעג ןוא תוריסמ .ןעמרָאפ
 םעד ןופ ןטכירַאב ךס ַא טגנערב דנוב ןופ עסערּפ עשידרערעטנוא יד .ןעגנונ
 טסואימעג טשינ ךיז ןיילַא ןבָאה סָאװ ,"ןדיי ענייש ,, עכלעזַא ןעוועג ןענייז'ס .ןימ
 ,רַאפעג ַא ןעוװעג ןיוש ןיא ןגָאלש ךייש סָאװ .ןרענָאיצולָאװער ןרסמ וצ
 -- הצע ןַא ןעועג םעד ףיוא זיא ,ןלָאצַאב רעייט רַאפרעד ןײלַא לָאז'מ זַא

 עליואוקע טלעפעג טשינ ןבָאה סַאג רעשידיי רעד ףיוא .ערעדנַא ןעגניד

 -ייז סָאװ ,רעטעברַא ענענַאטשעגּפָא וליפא ןוא ןדלעה-טלעוורעטנוא ,"ןעגנוי
 עסיורג יא ןטילעג ןבָאה גָאלּפ רעד ןופ .געלשעג ַא וצ קיטסולג ןעוועג ןענ

 :ןליּפשיב עכעלטע .ךעלטעטש עניילק יא ,טעטש
 (1903 טסוגיױא) דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ ףורפיוא ןַא ןיא

 -סיוא ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד סָאװ ,ףמַאק םעד ןגעװו טלייצרעד טרעוו
 ןענָאיּפש ,ןעמרַאדנַאשז ,ײצילָאּפ ,ןקַאזָאק יד דצמ ןלַאפנָא יד ןופ ןייטשוצ
 ןרעפטנעק רעטעברַא יד ױזַא יו ןוא (סַאג עקישזד ףיוא) סעשזריב יד ףיוא
 ףיוא ףיוא-טייטש גרטקמ ןטש ַא ךָאנ; רעבָא ..,?טלַאװג ףיוא טלַאװג טימ
 טריטסיזקע סע עכלעוו רַאפ ,'ןעגנוי עליואווי יד ןענייז סָאד ,רעטעברַא יד
 קידלוש ןענייז ייז טשינ ,ליפעג-ןשטנעמ ןייק ,ערע ןייק ,לַארָאמ ןייק טשינ
 רעשיטסילַאטיּפַאק רעזנוא ןופ רעמּפָא עטסכעלקערש יד ןענייז ייז ,םעד ןיא
 -גסיוומוא ןוא גנולפייווצרַאפ ,רעגנוה ןופ ןבעל עטכולפרַאפ סָאד .גנונעדרָא
 -רַאפ ענעדישרַאפ ןופ ּפמוז ןקיצומש םעד ןיא טּפוטשעגּפָארַא ייז טָאה טייה
 ןָא ייז םיטַאבעלַאב יד ןצעה עבטמ ַא רעדָא ןפנָארב קנורט ַא רַאפ .ןכערב
 -רַא יד ןגָאלש סעינווָאצַארּפ ןוא ןקירבַאפ יד וצ זיײװסעדנַאב ןעמוק ייז ןוא
 ןפיוא זייוסעדנַאב ןעמוק ייז ,קיירטש םעד ןריפוצכרוד ןרעטש ,רעטעב
 ןדנואוורַאפ ,ןכעטש ,רעסעמ טימ רעטעברַא יד ףיוא ךיז ןפרַאוװ ןוא סַאג
 -רַא יד ,טעברַא עצנַאג יד ,עיצַאטיגַא יד ןריפ וצ ןרעטש ןוא ןביירטרַאפ
 ןופ ,ןקיירטש יד ןופ גלָאפרעד רעד רעייט זיא סע ןעמעוו רַאפ ,רעטעב
 ,םירבח ערעייז ןוא ךיז ןקידייטרַאפ ןזומ ,ףמַאק-סגנואיירפַאב ןצנַאג רעייז
 לָאמַא רעבָא ,ייז ףיוא ןָא ןלַאפ ןשטנעמ עקיניזטסואווַאבמוא עדליוו יד ןעוו
 ןוא רעטעּפש ,ךָאנרעד ןייז םקונ ךיז ןליוו רעטעברַא יד ,דלודעג רעד טצַאלּפ
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 ףעגנוי עליואוו' יד טימ געלשעג ַא ךיז טלקיװרַאפ גנוגערפיוא רעד ןיא
 יי ךעקידלושמוא ןַא טדייל סע זַא ,טפערט סע ןוא

 ןענייז ,ףורפיוא םעד ןיא טדערעג טרעוװ סע עכלעוו ןגעוו ,ןגעלשעג יד
 רעטעברַא עשידיי טנזױט 2 ךרעב טקיירטשעג ןבָאה סע תעב ןעמוקעגרָאפ
 ערעכעה ,גָאט-סטעברַא ןקידחעש-12 ַא ןריפנייא רַאפ ןכַאפ ענעדישרַאפ ןופ
 ,גנולדנַאהַאב ערעסעב ןוא טעברַאיקיטש טָאטשנָא טעברַא-ךָאװו ,תוריכש

 ןעמוקַאב עדנַאב-רעגעלש ַא ןופ רעריפ ַא 1904 רעמוז טָאה קסירב ןיא
 םיא ייב ןטעברַא וצ רעטעברַא ןַא ןעגניווצ וצ ידכ ,רעטסיימ ַא ןופ טלעג
 ןעמוקַאב רעטעברַא יד ןופ טָאה רעריפ רעד יו םעד ךָאנ ,טַאטשקרעװ ןיא
 ײצילָאּפ רעד טימ גנוקידנעטשרַאפ ןיא .,עדנַאב ןייז טימ רע זיא ,ּפעלק
 -ייז געלשעג ןטימ ןיא .עשזריב-רעטעברַא יד ןלַאפַאב ,עירעמרַאדנַאשז ןוא
 עלָאג טימ ןבָאה עכלעוו ;ןעמרַאדנַאשז ןוא ןטנַאיצילָאּפ ןעמוקעגנָא ןענ

 טרעפטנעעג ןבָאה רעטעברַא יד .רעטעברַא יד ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןדרעוװש
 -נָא יד זַא ,ןגָאלשעג ךיז קיטומ ױזַא ןבָאה ייז ,רענייטש ןוא סנקעטש טימ
 -סערַא ןעמ טָאה געלשעג ןטימ תוכייש ןיא .ןטערטּפָא טזומעג ןבָאה רעפיירג
 ,.רעטעברַא 12 טריט

 רדסכ ןעמוקעגרָאפ רָאי עכעלטע ןענייז ,.בוג רענדָארג ,קסיווָאקלָאװ ןיא
 תוכוס געט עטשרע יד ןיא .,סעלָאגעלַאב ןוא רעטעברַא יד ןשיווצ ןגעלשעג

 סעלָאגעלַאב יד יװ םעד ךָאנ .געלשעג סיורג ַא רָאג ןעמוקעגרָאפ זיא 4

 -רַא 150 ןופ עיצַארטסנָאמעד ַא טרימרָאפ ךיז טָאה ,ןרָאװעג טּפַאלקעצ ןענייז
 ןופ ךשמב רעדיל צרענָאיצולָאװער ןופ גנַאזעג טימ ןבָאה עכלעוו ,רעטעב

 זיא ןוא טשימעג טשינ ךיז טָאה ײצילָאּפ יד ,טָאטש ןיא טרישרַאמ טונימ 5
 ,סַאג ןופ ּפָארַא

 -עגרָאפ ךיוא ןענייז "ןעגנוי עליואוו, ןוא רעטעברַא ןשיווצ ןגעלשעג

 ,טעטש ערעדנַא לָאצ ַא ןיא ןוא שזדָאל ןיא ןעמוק
 -עג טשינ ןיוש ןעמ טָאה ָאד .תוריסמ יד ןעוועג ןענייז גָאלּפ עטייווצ ַא

 טָאה'מ רָאנ ,ןעגנוי עקידרקפה ןוא עקרַאטש ענעגנודעג וצ ןעמוקנָא טפרַאד
 ,הריסמ יד ןגָארטוצרעטנוא תורקפה ןוא טײקרַאטש יד ןענופעג ןיײלַא ךיז ןיא
 עכעלטע .ךעלטעטש ןוא טעטש ךס ַא רָאג ןיא ןטילעג ןעמ טָאה םעד ןופ

 רעד ןיא ןרָאװעג טלייצרעד ןענייז ייז יו ,ןעגנערב ָאד רימ ןלעװ ןליּפשיײב

 :עסערּפ רעשידנוב
 יד יא ָאד ךיוא טָאה ,םוטעמוא יו; :.בוג רעוועיק ,וועקרעצָאלעיב

 ישט:עװָאטנוב' יד ןפדור :ןעלטימ עריא וצ ןעמונעג ךיז עיזַאושזרוב עניילק

 עיזאושזרוב רעשידיי רעד ףיוא ןעוו ,םָארגָאּפ רעוועינישיק םעד ךָאנ .'סעק
 קידלוש זַא ,לכש םוצ ןעמוקעג יה ךיוא ןעמ זיא ,המיא ןַא ןלַאפעגנָא זיא
 ,תוכלמב דרומ ןענייז סָאװ ,סענַאטַאלרַאש יד ןענייז ןקילגמוא עלַא יד ןיא

 ןטיירג סָאװ ,טייל עגנוי) סנרעטסקע יד ףיוא דלוש יד ןלַאפעג זיא זנוא ייב
 ,(לוש םוש ןייק טשינ ןכוזַאב רָאנ ,ןלושכיוה יד ןופ רענייא ןיא ןעמַאזקע םוצ ךיז

 ,ןדנוטש יד ןופ ןגָאזּפָא ,ןעגנוניואוו יד ןופ ןביירט ייז ןביוהעגנָא טָאה ןעמ
 -רַאפ ןעמ טָאה ייז ןופ עקינייא ןוא ,(סעיצקעל ןבעגעג) טנרעלעג ןבָאה ייז ואוו

154 



 לטעצ ַא טכַאמעג טָאה ןעמ טושּפ ,טסייה סָאד ,'לווָאט ןצרַאוװש' ַא ףיוא ןבירש
 (םלוע ןופ גנוניימ רעד טיול) סנרעטסקע יד ןופ ןטסילַאיצָאס עטסגרע יד ןופ
 טכַאמעג ןליפא טָאה ןעמ ,זַאטסירּפ םעד לטעצ םעד ןבעגעגרעביא ןוא
 ןעלטימ טכוזעג הדעו להק ךותב טָאה ןעמ ןוא םישרדמ-יתב יד ןיא תופיסא
 ןבָאה עקינייא ,ןלצל אנמחר ,שינעקישנָא רעד ןופ ןרעוו וצ רוטּפ ױזַא יו

 ק"ק ןופ ןצענערג יד ןופ סנרעטסקע ענערָאפעגנָא עלַא ןקישסױרַא ןטַארעג
 -ןיד טסָארּפ :ןעלטימ ערעטושּפ טגיילעגרָאפ ןבָאה עקינייא ,וועקרעצָאלעיב
 יד ןּפַאלקנָא ףליה רעייז טימ ןוא (סעלָאגעלַאב) 'סעקינשזודניב' עכעלטע ןעג
 ,(ג: "ןטנוב ןגעוו ןענשרד רעדניק-סדניק ןגָאזרַאפ ןלָאז ייז זַא ,סנרעטסקע

 -ַארּפ רערעווש רעד וצ ךיז קידנקוקוצ, : .בוג רעשילַאק ,עילָאוװ-עקסנודז
 ןדיי ערעזנוא ןענייז ,'תודחא' הרבח רעד טימ ןבָאה ןעמרַאדנַאשז יד סָאװ ,עצ
 טשינ ןענװַאד ייז !סעקינתודחא יד ףיוא הווצמ ַא' .ףליה וצ ןעמוקעג ייז
 ייז ןופ לָאז ,טָאטש רעזנוא ןופ ןעלצרָאװסיױא ייז זומ ןעמ ,תופרט ןסע ןוא

 עמורפ ערעזנוא ךיז ןבָאה ןעקנַאדעג עכלעזַא טימ .'ןביילב טשינ רכז ןייק
 ןקעדטנַא וצ ןעמרַאדנַאשז יד ןפלעהטימ ןוטעג ףרָאװ ַא קשח סיורג טימ ןדיי
 רעד ןופ ןגָאזּפָא טזומעג ךיז ייז ןבָאה ןכיג ןיא רָאנ ,ןעגנולמַאזרַאפ ערעזנוא
 םעד רַאפ טסניד עיירט יד זַא ,טליפרעד ןבָאה ייז לייו ,טעברַא רעקיליײה

 עכלעזַא ןענעגעגַאב רעטעברַא יד עכלעוו טימ ,ּפעלק טימ טקעמש רסיק
 ףיוא זנוא טימ המחלמ ַא טריפרַאפ ייז ןבָאה טלָאמעד ,סעקינהבוט-לעב
 ךיז ןבָאה עכלעוו ,תורבח ןרָאװעג טעדנירגעג ןענייז סע .ןפוא רעדנַא ןַא
 יד זנוא ןופ ןּפעלשוצּפָא ןלהוש יד ןיא ןעגנוזעל ךרוד ליצ ַא טלעטשעג

 -רַא ערעזנוא .גלָאפרעד םעניילק ַא טַאהעג ךיוא טָאה סָאד רָאנ .רעטעברַא
 ףיוא רעדייא ןעגנולמַאזרַאפ ערעזנוא ףיוא קשח רעמ טימ ןייג ןגעלפ רעטעב
 -עגּפָא ןצנַאגניא תורבח יד ןענייז טייצ רעצרוק ַא ןיא .ןעגנוזעל ערעייז
 ,(13 "ןברָאטש

 ַאזַא טזָאלעגסױרַא 1903 ןבָאה שדוק-ילכ ןוא םיריבג יד :רימָאטישז

 עקיליווזייב ןזיװַאב ךיז ןבָאה טייצ עטצעל יד !ןדיי ,רעדירבש :ףורפיוא

 ףיוא יז ןצעה ןוא טנגוי עשידיי יד רשיה:ךרד ןופ ּפָארַא ןריפ סָאװ ,ןשטנעמ

 יד ןופ ןרעטלע יד ףיוא טרפב ןוא זנוא ןופ ןדעי ףיוא .גנוריגער רעד ןגעק

 רעדניק יד ןטיה וצ גנערטש בוח רעקיליײה ַא טגיל טיילעגנוי עטריפרַאפ

 רעסָאװ ןוא ןרָאװעג טעשזדנָאלברַאפ ןענייז ייז טייוו יו ,ןרעלקפיוא ייז ןוא

 טשינ טריצַאּפש ,ןליו סעטָאג םוא ,לארשי-ללכ םעד ןוא ךיז ןעוט ייז הער

 טלמַאז סע ואוו ,רעטרע יד סיוא טדיימ ןוא ןסַאג ןוא ןרַאװלוב יד ףיוא

 שטנעמ ןייא .גנוקידלושַאב ןייק ןלַאפ טשינ ןדיי ףיוא לָאז'ס זַא ,ןומה רעד ךיז

 דנוב רעד ."להק ץנַאג ףיוא ןלַאפ טעװ סעכ רעד ןוא ,הריבע ןַא ןוט טעוװו

 עשידיי יד טקידלושַאב טָאה רע .ארוק-לוק ןגעק ןטערטעגסױרַא ףרַאש זיא

 טעטימָאק רעד .רָאטַאנרעבוג ןופ גנולעטשַאב ַא טריפעגסיוא ןבָאה ייז זַא ,ינפ

 ןיא טלייטעג טָאה'מ סָאװ ,ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא םעד ןגעוו טָאה דנוב ןופ

 רעכייר רחוס רעד ןטלַאהרַאפ טָאה רעלייט יד ןופ םענייא ,תוליפת-יתב יד
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 םעד טָאה ןײלַא רעטסיײמצילָאּפ רעד .ײצילָאּפ רעד ןבעגעגרעביא םיא ןוא

 ,(:** ןגָאלשעצ ןטריטסערַא
 יד ןגעק תושרד-ץעה טימ תופיסא ןטלַאהעגּפָא ןבָאה ןדיי :וועשטידרעב

 יד ןופ בוח רעד זיא'ס זַא ,טגָאזעג טָאה גרעברעביל בר רעד .,ןטסילַאיצָאס

 .סעקישטשוװָאטנוב יד ןעניפעגסיוא ןוא גנוריגער רעד ףליה וצ ןעמוק ןדיי

 יד טָאה טייצ עטשרע יד; .ןטסילַאיצָאס ןופ ּפעק יד ףיוא תוללק טרעה'מ

 ידע .."רעגַאל ןכעלטנייפ ַא ןיא ךעלבעטשכוב ןענופעג ךיז עיצַאזינַאגרָא

 יז זַא ,רעוועשטידרעב יד ןופ רשיה-לכש םעד טכַאװשעגּפָא ױזַא טָאה קערש

 (טָאטש ןיא טלייטעג טָאה'מ סָאװ ,דנוב ןופ .ק.צ ןופ) עיצַאמַאלקָארּפ יד ןבָאה

 עשיסור יד טימ ןעמַאװצ רעטעברַא עשידיי יד טפור יז זַא ,טשטייטעגסיוא

 ,(:+ ?םָארגָאּפ ַא וצ
 ןופ רעדניק ערעייז סױרַא טשינ ןזָאל ליפ; :.בוג רענוװָאק ,ינַאדייק

 "יירטש) "סעקינצעצַאטס יד וצ ןביירשרַאפ ךיז ןלעװ ייז זַא ,ארומ תמחמ זיוה

 ךיוא ןַארַאפ .ןענָאיּפש ןרָאװעג קיליוויירפ ןענייז םיטַאבעלַאב עקינייא .(רעק

 -- ?ןטנעגילעטניא, יד לטעטש ןופ ןקיטײזַאב וצ ןעגנַאלרַאפ עכלעוו ,עכלעזַא

 ,(:** "סעקינצעצַאטס' ןייק ןייז טשינ רעמ ןלעװ טלָאמעד,

 טימ רעדָא קינַאּפ ןיא .לטעטש ךָאנ לטעטש ,טָאטש ךָאנ טָאטש ױזַא

 רעדָא םידיחי ןענופעג ךיז רעטרע ליפ ןיא ןבָאה -- גנונעכערסיוא רעטלַאק

 עויטקַא יד ןופ תומישר טלעטשעגוצ ,טרסמעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי סעּפורג

 גנַאל ןטלַאהעג ,טריטסערַא ךמס םעד ףיוא טָאה'מ סָאװ ,ןרענָאיצולָאװער

 ,ןלַאפ עסיוועג ןעוועג ךיוא רעבָא ןענייז'ס .טקישרַאפ ןוא סעמרוט יד ןיא

 "טכַאמ יד ןופ גנַאלרַאפ םעד ןליפרעד טלָאװעג טשינ ןבָאה םיטַאבעלַאב ןעוו

 .ןענייז רעריפנָא יד רעו טשינ ןסייוו ייז זַא ,טרעפטנעעג ןוא רעיײטשרָאפ

 ךיז וצ ןפורעג ווָאנָאידָאר רעטסײמצילָאּפ רעוװעליהָאמ רעד טָאה ,לשמל ,ױזַא

 יז ןוא םיטַאבעלַאב ענעעזעגנָא 4 ךָאנ ןוא ןַאמרעקוצ להוש ןופ יאבג םעד

 יד ןענייז סע רעװ ןגָאז טשינ ןלעװ ייז ביוא ,עמרוט םישדח 2 טימ טָארדעג

 .צילָאּפ רעד זַא ,טרעפטנעעג םיא טָאה ייז ןופ רענייא ?סעקינלָאמַארק;,

 יד ןקעדטנַא טשינ ןעק ײצילָאּפ ליפ ױזַא תושר ןייז ןיא טָאה סָאװ ,רעטסיימ

 ,(:** ? םיטַאבעלַאב עטושּפ ןוט ןענעק סע ןלָאז ױזַא יו ָאט ,סעקינלָאמַארק

 יד טָאה 1904 הנשה-שאר גָאט ןטייווצ םעד :.בוג רעװעליהָאמ ,ידאיל

 טימ תוכייש ןיא .עיצַארטסנָאמעד ַא טריפעגכרוד עיצַאזינַאגרַָא עשידנוב

 ,הפיסא ןַא ןפורעג ץנעגילעטניא עכעלרעגריב ןוא םיטַאבעלַאב יד ןבָאה םעד

 -רעטסוש; יד ןלעװ תוכוס וצ טייג סע יװ ױזַא זַא ,טהנעטעג טָאה'מ ואוו

 הפיסא רעד וצ .ןוטּפָא ןלעוו ייז סָאװ טסייוו רעוו --- יירפ געט 8 ןבָאה "ןעגנוי

 זיא ,ןעמוקעג זיא רע רעדייא .וַאטסירּפ םעד ןדַאלעגנייא ךיוא ןעמ טָאה

 לָאז'מ זַא ,גָאלשרָאפ ַא רעביא חוכיוו ַא ןרָאװעג טריפעג הפיסא רעד ףיוא

 רעפעשנעפָאה רעקיײטּפַא רעד .עקיטכעדרַאפ יד ףיוא יײצילָאּפ רעד ןזייװנָא

 יז ןעמ ףרַאד רעבירעד ,ןעמָארגָאּפ ןגעק זנוא ןקידייטרַאפ ייז :טגָאזעג טָאה

 -ײֵצילָאּפ יד ןקרַאטשרַאפ ןגעו ןטעב זיולב ףרַאד'מ ,ןבעגסױרַא טשינ

 םיא םירבדמה-שאר רעד טָאה ,ןעמוקעג זיא וװַאטסירּפ רעד ןעוו .הרימש
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 יד ןופ גנוריפפיוא רעקידהּפצוח רעד ןופ שפנ-תמגע ןבָאה ןדיי יד זַא ,טגָאזעג
 יד ןקרַאטשרַאפ רע לָאז ,םיבוט-םוי יד ןָא ןעמוק'ס יװ ױזַא .?סעקַאיסָאב;
 ןגָאז םיא לָאז'מ זַא ,טגנַאלרַאפ ןַאד טָאה װַאטסירּפ רעד .הרימש-ייצילָאּפ
 טסיױומ זַא ,טרעפטנעעג םיא טָאה'מ .רעריפ-לדער יד ןענייז סע רעוו
 ,(גיז טשינ

 טפמעקַאב םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד
 גנורעלקפיוא עטיירב ַא ןריפ טימ ןוא ּפעלק טימ ,טָאקיָאב טימ --- םירסומ יד

 ןיא ןעגנַאגעג ןעמ זיא ןלַאפ ייר ַא ןיא .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןשיוצ

 -סיוא טָאה סָאד ױזַא יו טָא ,םירסומ יד ןגעק טדערעג טרָאד ןוא ןיירַא להוש
 יד טָאה 1904 רַאורבעפ 12 םעד תבש :.בוג רעװעליהָאמ ,ווָאלקש ןיא ןעזעג
 5 ןגעק ןעגנוטערטסיױרַא טנדרָאעגנייא ןלהוש 2 ןיא דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא
 ןפיוא .ןַאגַאק .ו רערעל םעד יײצילָאּפ רעד ןבעגעגרעביא ןבָאה סָאװ ,םיאבג
 רעקיטרָא רעד ןופ רעריפ רעד זיא רע זַא ,גנורעלקרעד רעייז ןופ ךמס
 "חרזמ ןיא רָאי 5 ףיוא טקישרַאפ םיא ןעמ טָאה ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב
 עכעלטע ןבָאה ,רַאצ ןרַאפ העושת-ןתונה טגָאזעג טָאה'מ ןעוו ,תבש .ריביס
 -ַאטשעג זיא עפורג עטייוצ ַא .המיב יד טלגנירעגמורַא רעטעברַא קילטנעצ

 -סיוא ךיז ןבָאה טשער יד .טזָאלעגסױרַא טשינ םענייק ןוא ריט רעד ייב ןענ
 ,המיב רעד ףיוא ףױרַא זיא רעטעברַא ןייא .םיללּפתמ יד טימ טשימעג
 טָאה רע .ןדייר ןביוהעגנָא ןוא העושת-ןתונה םעד ןטימ ןיא ןסירעגרעביא
 יד טלּפמעטשעג ,טלדנַאהעג ןבָאה םיאבג יד קיטכערטרעדינ יוװ ןזיװעגנָא
 רעד ןגעק ףמַאק םוצ ןפורעג ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ רעטעררַאפ יװ םירסומ
 ךיוא טָאה'מ .ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ טריזינַאגרָא סָאװ ,גנוריגער רעשירַאצ
 יד ףיוא .םיאבג 5 יד ןופ ןעמענ יד טימ דנוב ןופ ךעלטעלב טלייטרַאפ

 "מוא ןַא טכַאמעג גנוטערטסױרַא יד טָאה ללכב לטעטש ןיא ןוא םיללּפתמ
 ואו ,לטעטש ןיא זיוה ןייא ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס, .קורדנייא ןרעיוהעג
 רעד וצ עיטַאּפמיס ןקירדסיוא טשינ לָאז'מ ןוא קימיטשנייא ןייז טשינ לָאז'מ
 ,(105 ?ףיצַאטסעפינַאמ

 .ןעגניטימ עשיטילָאּפ ףיוא ןלהוש יד ןצונסיוא ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ללכב

 ןעגנולמַאזרַאפ ערעייז ןכַאמ ןגעלפ ןטסינויצ יד ןוא עיסקָאדָאטרָא יד יו ױזַא
 יד ןיא ןלַאז עטסערג יד ןעװעג ךעלנייועג ןענייז סָאװ ,ןלהוש יד ןיא

 סָאד זַא ,ןטלַאהעג ןטסידנוב יד ןבָאה ,ךעלטעטש יד ןיא ןוא טעטש ערענעלק

 לָאצ ַא ןיא .רענגעק ערעייז רַאפ זיולב עיגעליווירּפ ַא ןייז טשינ ףרַאד
 ,ןײרַא להוש ןיא ןעגנולמַאזרַאפ עכעלטנפע ןפורעג דנוב רעד ךיוא טָאה רעטרע

 םתס רָאנ ,רעטעברַא זיולב טשינ םלוע רעסיורג ַא ןעמוקעג זיא סע ואוו
 ןבָאה ייז יבַא :ןגָאז רעטעּפש ןגעלפ ןדיי עשיאייטרַאּפמוא עקיזָאד יד ,ןדיי
 -נוב עכלעזַא ףיוא .סיוא טשינ טכַאמ ,םלוע-לשדונובר ןגעק טדערעג טשינ
 ןלַאפ עסיוועג ןיא ןוא רעטרעדנוה ךס ַא ןעמוק ןגעלפ ןעגנולמַאזרַאפ עשיד
 עטנּפָאװַאב עקרַאטש ַא טכַאװַאב טָאה ןלהוש יד ,ןשטנעמ טנזיוט רָאּפ ַא
 לָא'מ ידכ ,טזָאלעגסױרַא טשינ םענייק טָאה סָאװ ,ָאיב ןופ גנוליײטּפָא
 ,ײֵצילָאּפ רעד ןבעגרעביא ןענעק טשינ
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 ןזיוועגנָא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןבָאה ןפורפיוא עלעיצעּפס ןיא
 ,טָאקיָאב ַא טימ תוכייש ןיא .הריסמ ןופ טייקכעלדנעש ןוא טייקסואימ רעד ףיוא
 טָאה ,רעקיירטש ןרסמ רַאפ רעבעוו-ןיול 2 ףיוא ןרָאװעג טרעלקרעד זיא סָאװ
 (19023 טסוגיוא) ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא דנוב ןופ טעטימָאק רעשזדָאל רעד
 יד טימ קיניײיא ןענייז םיטַאבעלַאב ערעזנוא, :טגָאזעג טרעוו סע ןכלעוו ןיא
 טכַאמ סע רונ יו .ןעמרַאדנַאשז ןוא ײצילַָאּפ רעד טימ -- רעניד עשירַאצ
 -רעדירב ןגעוו ערעייז תונעט עקידנעטש יד ךיילג ייז ןסעגרַאפ ,קיירטש ַא ךיִז
 ,עגַארפ-ענעשעק ַא ןגעוו רונ ךיז טלדנַאה סע יװ .ןדיי עלַא ןשיווצ טפַאש
 יז ןכלעוו ,,םירבח לארשי לכ' :קוסּפ רעד ןעניז ןופ סױרַא ךיילג ייז טייג

 ןופ עיסעפָארּפ רעד וצ .עלייוו עלַא ןרזחוצרעביא ףיוא טינ ךעלנייוועג ןרעה
 םיטַאבעלַאב ערעזנוא ךיז ןּפַאכ ,טעטכַארַאפ ױזַא ללכב זיא סָאװ ,רוסמ ַא
 זיא'ס .רעטעברַא יד ןקירדרעטנוא ןגעװ ךיז טלדנַאה סע רונ יוװ ,ךיילג

 ,רעטעברַא ףיוא יײצילָאּפ רעד ןזייװאוצנָא עדָאמ רעד ןיא זנוא ייב ןיירַא
 ןעמ ידכ ,ךיוא ןפיוקרעטנוא ךָאנ יז ןוא ,ןטסילַאיצָאס רַאפ טלַאה ןעמ עכלעוו
 -יָנב וניחא ערעזנוא ןבָאה טימרעד .חצר-תוכמ עטריטסערַא יד ןגָאלש לָאז
 ןבָאה טיורב טָאטשנָא :עגַארפ עלַאיצָאס יד ןרעפטנערַאפ וצ טניימעג לארשי
 עכלעזַא ןופ טָא .טנעה עקסײצילָאּפ ךרוד ּפעלק טלייטעג רעטעברַא םעד ייז
 "ָאקיָאב טָאה'מ עכלעוו ,רעבעוו ייווצ יד ןעוועג ןענייז םירסומ עקירעדינ
 . . "טריט

 ןלעיצעפס ַא ַא ןיא טלדנַאהַאב טָאה עיצַאקָאװָארּפ ןוא הריסמ ןינע םעד
 עטצעל יד ןיא; .(1904 ינוי) דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ רעד ףורפיוא
 עכלעוו ,הריסמ יד ןוא ןרינָאיּפש סָאד ךיז ןבָאה --- ףורפיוא .רעד טגָאז --- ןרָאי
 ןדיי ליפ ךיא טפעשעג ןצנַאג ַא רַאפ טכַאמעג ,ןדנוברַאפ םעד טימ זיא
 ןרעוו עכלעוו ,ןפרואווסיוא-ןשטנעמ עכלעזַא טימ רעמ ץלַא ךיז טנגעגַאב ןעמ

 עקיזָאד יד .ןדָאש ליפ ןוטעגנָא זנוא ןבָאה ייז יו ,םעד ךָאנ טשרע טקעדטנַא
 רימ .גנוגעװַאב רעזנוא טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טלקיװטנַא זיא גנוניישרעד
 ייב ןפורסיורַא טגעלפ 'רוסמ' טרָאװ סָאד ןעוו ,ןטייצ יד ךָאנ ןעקנעדעג עלַא
 ןעמ ,ןכייוו ןעמ טגעלפ שפנ ַאזַא ןופ .גנוטכַארַאפ ַא ןוא סַאה ַא ןעמעלַא
 -ידיי רעד רעבָא טניז ,ןבָאה ןלעװ טשינ תוכייש םוש ןייק םיא טימ טגעלפ
 ,םזילַאיצָאס ןרַאפ ףמַאק ןייז ןריפ וצ ןביוהעגנָא טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעש
 ןבָאה ,םינמחר-ינב-םינמחר יד ,ןטנַאקירבַאפ עקיצרעהמירַאב עשידיי יד טניז
 ךיוא ךיז טָאה ,ענעשעק רעייז ףיוא ףמַאק ןקיזָאד םעד ןליפ וצ ןבױהעגנָא
 טביוה םיוק .הריסמ ןופ ןינע םעד וצ גנואיצַאב רעייז ןטיבעגמוא ןצנַאג ןיא
 -ָאטסירַא עקיזָאד יד ןפיול ,רעטעברַא יד טימ ךוסכס ַא ןָא רונ ייז ייב ךיז
 -רַאדנַאשז רעד וצ ;ײצילָאּפ רעד וצ סָאנָאד ַא טימ ,הריסמ ַא טימ ךיילג ןטַארק
 -עג יד ןייא ךיז ןעניפעג ייז ייב זַא ,הרושב עטוג יד ןָא ןגָאז ןוא עירעמ
 ןפיול סע ,ןטנַאקירבַאפ םתס ןפיול סע ,ןטסילַאיצָאס יד ,ןשטנעמ עכעלרעפ

 סָאװ ,םעד ףיוא קידנעטש ךיז ןגָאלק עכלעוו ,ןטסינויצ-ןטנַאקירבַאפ ךיוא
 "עג זיא הריסמ יד ,לארשיילכ ןשיוװצ טייקכעלרעדירב ןייק ָאטשינ זיא סע

 טָאה ןעמ .גנוגעווַאב-רעטעברַא רעד טימ ףמַאק ןיא לטימ רעטסנרע ןַא ןרָאװ
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 ןעילפ וצ דובכ ַא רַאפ טלַאה ןעמ ,ןעמעש וצ ריא טימ טרעהעגפיוא ךיז

 ,טולב שידיי ןיא ךיז ןדָאב עכלעוו ,טנעה יד ןקירד וצ ,ןעקסמרַאדנַאשז םוצ

 ןוא קיליוויירפ ,ןליוו ןטוג ןטימ סעקישטסָאנָאד ,םירסומ ןרָאװעג זיא ןעמ

 ףיוא זיא'ס .ןגעוו טפַאשטניירפ-טוג ןופ ,טסיזמוא םזירַאצ םעד טניד ןעמ

 -רַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןענָאיּפש עטסיזמוא ײמרַא ןַא ןסקַאװעגפיוא ןפוא ַאזַא

 -סילַאיצָאס רעשידיי רעד טימ ףמַאק םעד גנושרעהטסבלעז רעד טרעגנירג

 םעד טימ רעבָא ךיז טָאה גנושרעהטסבלעז יד .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיט

 עשידיי ןופ ײמרַא ןַא ךָאנ ןפַאשַאב ןעמונעג ךיז טָאה ןוא טנגונגַאב טינ

 -כערטרעדינ רעייז רַאפ טלָאצַאב טוג ןעמוקַאב עכלעוו ,ענעגנודעג ןענָאיּפש

 רעקירעדינ ץלַא ,ןרָאװעג זיא תולד רעד רעסערג סָאװ, ,..?טעברַא רעקיט

 זיִא רעטכייל ץלַא ,עסַאמ רעשידיי רעד ןופ טייקכעלטיז יד ןרָאװעג זיא
 -ּפָארַא ףיט עריא ןופ ,ןעייר עריא ןופ טלעג רַאפ ןריטורקער וצ ןרָאװעג

 ןופ רעטעררַאפ עכעלרעפעג ,םזירַאצ ןרַאפ רעניד עיירט ,ןטנעמעלע ענעלַאפעג

 -עד יד ןגָארטוצנײרַא ךיוא ךיז טימַאב גנוריגער יד .,סַאלק-רעטעברַא םעד

 | ."ןעייר ערעזנוא ןיא עיצַאזילַארָאמ

 וצ ןעמענ געמ ןעמ זַא ,רתיה ַא טכַאמעג ךיז ןבָאה ןדיי לָאצ עשּפיה ַא

 ךיז טלדנַאה'ס ביוא ,גנוריגעדםָארגָאּפ עשירַאצ יד ןדיי ערעדנַא ןגעק ףליה

 "ונובר םעד יבגל סעדווירק ןגעוו רעדָא ןסערעטניא-ענעשעק ענעגייא ןגעוו

 טָאה גנוריגער רעד ןופ תועשר ןוא תוריזג יד רַאפ דלוש יד וליפא .םלוע-לש

 ,גנוגעװַאב רערענָאיצולַאװער רעד ףיוא ןפרַאװּפױרַא טוואורּפעג ןעמ

 ןגעו ןפורפיוא טלייטעג ןטסידנוב ןבָאה ,,בוג רעקסבעטיוו ,לעווענ ןיא

 זַאטסקע ןשיטָאירטַאּפ ןיא; :עכָאטַאמוס ַא ןרָאװעג זיא'ס .ןעמָארגָאּפ יד

 ,קינװַארּפסיא םוצ ןגָארטענּפָא ןוא ןבילקעגפיונוצ ייז םיתב-ילעב ןדיי ןבָאה

 ןוא ןעמָארגָאּפ יד ןעמוק םעד ןופ ןזיולב זַא ,טגָאזעג טָאה רעטצעל רעד

 -ָארּפ יד ןופ רעטײרּפשרַאפ יד ןבעגוצסױרַא ןדיי יד ןופ בוח רעד זיא'ס

 טפעשעג-לַאירעטַאמ:ביירש ַא ןופ סָאבעלַאב רעד טָאה טלָאמעד .סעיצַאמַאלק

 -קעה ַא רַאפ טניט םיא ייב טפיוקעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ףיוא ןזיוװעגנָא

 .קסבעטיוו ןיא טריפעגּפָא ןוא ןשטנעמ 10 טריטסערַא טָאה'מ .ףַארגָאט

 -ייא יד ןבעגסױרַא ףרַאד'מ זַא ,ןגָאז םיתב-ילעב ןדיי עקידובכב עמַאס יד

 םענָאיזַאק םעד ךיז וצ ןפורעגסיױרַא טָאה קינװַארּפסיא רעד .."רעדניק ענעג

 רע .שטיווָאקנאמ רָאטקָאד םעד ןוא קרַאמיײנ בר םעד ,טדַאטשיײנ רעניבַאר

 םָארגָאּפ ַא ןופ לַאפ ןיא ןדיי יד ןציש טשינ טעװ רע זַא ,ןדלָאמעג ייז טָאה

 ביוא ,(ןטורקער) סעצנַארבָאװָאנ עשידיי ייב סעטָאגל יד ןעמענוצ טעװ ןוא

 יד ןופ רעטײרּפשרַאפ יד ןבעגסױרַא טשינ טעװ טפַאשלעזעג עשידיי יד

 ַא ןביױהעגנָא ןבָאה רָאטקָאד רעד ןוא רעניבַאר רענָאיזַאק רעד .ןפורפיוא

 רעד ,יײצילָאּפ רעד ?עקידלוש יד, ןבעגסױרַא רַאפ עיצַאטיגַא עקרַאטש

 ךיז ןלָאז ןדיי ױזַא יו ,ןעגנוזייוונָא טימ ארוק-לוק ַא ןבעגעגסױרַא טָאה בר

 סנתמו-אשמ ייב זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג טרָאד זיא ןרעדנַא ןשיווצ .,ןריפפיוא

 ,ךיז הערל וליפא ,תוחנה עטסערג יד ףיוא ןייגנייא ןדיי ןלָאז ןטסירק טימ

 ןרעקמוא קזיה םעד ייז ןעמ טעוװ ,קזיח ןדייל םעד בילוצ ןלעװ ןדיי יד ביוא

159 



 יד ייב ןעמ טָאה תוליפת-יתב יד ןיא .דנָאפ ןשידיי ןלעיצעפס ַא ןופ
 -עגסיוא טָאה'מ ואוו ,ריּפַאּפ ַא ףיוא ןטפירשרעטנוא טלמַאזעג םיללּפתמ

 ,(:* קינװַארּפסיא םעד ןליפעג עקינעטרעטנוא טקירד
 ןוא ןפורסיוא עכעלטנייפ טכַאמעג ןבָאה רעטעברַא זַא ,ןפערט טגעלפ'ס

 ,םיברוקמ ענייז ןוא רַאצ ןרַאפ העושת ןתונה הליפת רעד תעב טלמוטעג

 -ָאֹּפ טגנערבעג ןוא ןפָאלעג ךיילג זיא ןעמ ןעוו ,ןלַאפ עקינייא ןעוועג ןענייז'ס
 -עּפשרעדיו יד טריפעגקעװַא ןבָאה עכלעוו ,ןעמרַאדנַאשז רעדָא ןטנַאיציל
 ןלורטַאּפ-ײצילַאּפ עטקישעגסױרַא לעיצעּפס ןבָאה רעטרע לייט ןיא .עקינ

 "עג ןבָאה עכלעוו ,טיילעגנוי עשידיי ןסַאג יד ןיא טריטסערַא םיתבש יד ןיא

 ןופ .טנעה יד ןיא ךעלעקעטש טימ ןעגנַאגעג רעדָא ןסָאריּפַאּפ טרעכיור
 ףליה וצ טקעריד ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןדיי ןענופעג ךיז ןבָאה לָאמ וצ לָאמ
 ײצילָאּפ יד טָאה 1904 רעמוז ?תבש ירמוש הרבח; רעשיאייצילָאּפ רעד

 .ןסָאריּפַאּפ טרעכיורעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי עכעלטע תבש ןטלַאהרַאפ וװעליהָאמ ןיא
 רעקיטרָא רעד טּפַאכעג טָאה םיא רעבָא ,ןפיולטנַא וצ ןבױהעגנָא טָאה רענייא
 םעד טָאה ,ןענַאטשעג ייברעד זיא סָאװ ,ןירעטעברַא ןַא .קיש לקצַאכ ריבג
 םעד טזומעג טָאה רע ןוא ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ טשטַאּפעגסיױא ריבג
 -יצ בר רעד טָאה ,.בוג רעװַאטלָאּפ ,יקולירפ ןיא .ןזָאלּפָא םענעטלַאהרַאפ

 ןריצַאּפש ןזָאלרעד טשינ ןלָאז ייז זַא ,עמורפ הרבח ַא טריזינַאגרָא ןָאסלער
 -עגרָאפ ןענייז םעד בילוצ .טנעה יד ןיא ךעלעקעטש טימ טיילעגניי תבש
 .ןגעלשעג עטסיוו ןעמוק

 ףיוא ןזיוועגנָא טרעוו דנוב ןופ טעטימָאק רענליוו ןופ עבַאגסיוא ןַא ןיא
 -עטרעטנוא רעשיטילָאּפ ןוא טייקמורפ רעזעיגילער ןופ גנורָאּפפיונוצ רעד

 ןָא קרַאטש ךיז טלַאה --- טגָאזעג טרעוו --- עיזַאושזרוב עשידיי יד, :טייקינ
 ןיימ ,ארומ בָאה' :זיוועד םעד יירט ןבילבעג זיא ןוא סעיצידַארט עטלַא יד
 עכעלדנעש עריא טימ רעבירעד טניימ יז .'רסיק ןרַאפ ןוא טָאג רַאפ ,דניק
 ןרענעלקרַאפ וצ טייקנבעגעגרעביא רעשיפַאלקש ריא טימ ,ןעגנורעדינרעד
 ןוא טשינ ןעק יז .קלָאפ ןשידיי םוצ גנוריגער רעשיסור רעד ןופ האנש יד
 -ירדרעטנוא עלַאנָאיצַאנ יד ןופ תוביס עפיט רעמ יד ןייטשרַאפ טשינ טעוו
 -סילַאטיּפַאק רעקיטציא רעד ןופ ןעגנוגנידַאב עשיטילָאּפ-לַאיצָאס יד ,ןעגנוק
 עשידיי יד ןופ עטכישעג עקירָאי-טנזיױט ייווצ יד רעבָא ,גנונדרָא רעשיט
 ןייטשרַאפ וצ ןענרעלסיוא טפרַאדעג ,סנטסקינייו ,ריא טָאה ןעגנוגלָאפרַאפ
 עכַאװש ייב תונמחר רעמ טקעוו ןקור רענעגיובעגנייא ןַא זַא ,תמא ןטושּפ םעד
 טרעסעברַאפ אנוש םעד ןופ טור יד ןשוק זַא ; ןשטנעמ ערעקרַאטש ייב סַאה ןוא
 ןברעוורעד רימ ןענעק ערע-ןשטנעמ ןוא ץלָאטש טימ רָאנ זַא ;עגַאל יד טשינ
 סָאװ ,גנוקיטכערַאבכיײלג יד זַא :םיאנוש ערעזנוא ןופ וליפא גנוטכַא יד
 רָאנ טביילב ,עביל-ןשטנעמ ןוא תונמחר ןופ ןעמָאנ ןיא ןיוש זנוא טיג'מ

 ןעמענ ךיז רימ ןענעק ףמַאק ןקיטומ רעזנוא טימ רָאנ זַא ןוא ריּפַאּפ ןפיוא
 ,(11"ךיילג ןשטנעמ עלַא טימ טכער עכעלקריוו יד
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 יורפ ןייז ,רעסָארג ווַאלסינָארב --- סטכער ןופ
 .עיפָאס יורפ ןייז

 1906 דנוב ןופ טעטימָאק-ןָאיַאר רעילָאדָאּפ-רענילָאװ

 ןרעטש םיסקַאמ -- סטכער ןופ רעט3)// .
 .(ןַאמלוש- וו -- ירע4



 5 יב לט ימ
, 

 .וועשטידרעב ןיא

 ןטריטסער ַא ןַא ןגָאלשּפָא ןתעב 1906 ןסָאשרעד --- ןַאט
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 וצ סַאה רעטקרַאטשרַאפ רעד ,המחלמ רעד טימ טייקנדירפוצמוא יד
 -ענָאיצולָאװער עקידנסקַאװ יד ןוא ןעמָארגָאּפ יד ןופ ןרעסישזער עשירַאצ יד
 ןשידיי ןטיירב םייב ןעגנומיטש יד טרעדנעעג ןבָאה דנַאל ןיא ןעגנומיטש ער
 -עטשנייא רעלעיציפָא רעד ףיוא ןעוועג עיּפשמ קינייװ רעבָא ןבָאה ייז ,םלוע
 -עלַאב עוויטַאװרעסנָאק ןוא שדוק-ילכ ,טייל-להק ,ינּפ עשידיי יד ןופ גנול
 רָאטַאנרעבוג ַא ןופ טרָאװ ןטוג טשרמולכ ןדעי ןיא .ןטנעמעלע עשיטַאב
 רעדעי ןיא ,ןדיי רַאפ העושי ַא טשטײטעגניײרַא ייז ןבָאה רעטסינימ רעדָא
 ביױהנָא םעד ןעז טלָאװעג ייז ןבָאה הריזג ַא ןופ גנורעטכיילרַאפ רעקיטשינ
 ,םעד ןגעק ןטערטעגסױרַא ףרַאש ןוא ןדישטנַא זיא דנוב רעד .הלואג ַא ןופ
 -עגפיוא דנוב רעד טָאה ןפורפיוא ןוא עסערּפ רעד ןיא ,ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא
 ,תוריזג ץוחַא ,ןפָאה וצ טשינ רָאג םישזער ןשירַאצ ןופ ןבָאה ןדיי זַא ,ןזיוו
 רעוט-ללכ עשידיי עלעיציפָא יד ייב ךיז טָאה טרפב .ןעמָארגָאּפ ןוא תושיגנ
 -יא ןופ טמַא םעד ןעוו ,עװעלּפ ןָאפ ןופ טיוט ןכָאנ טליּפשעצ עיזַאטנַאפ יד
 ןופ ןבָאה ןדיי ןוא יקסרימ-קלָאּפָאטַאיװס ןעמונעגרעביא טָאה רעטסינימ-ןרענ
 ייב ,ןעגנורעטכיילרַאפ עניילק עקינייא ןוא דייר עטוג לסיב ַא ןעמוקַאב םיא
 -טנורג יד רעבָא ,קנַאדעג רעשיטּפעקס ַא טרעבגעעג טָאה םענעי ןוא םעד
 טָאה ןפורפיוא עלעיצעּפס עקינייא ןיא .ןטיבעג טשינ ךיז טָאה גנולעטשנייא
 -ייא ןיא .סרוק םעיינ םעד טצַאשעגּפָא דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד
 :טגָאזעג םעד ןגעוו טרעװ (1904 רעבמעטּפעס) ןפורפיוא ענייז ןופ םענ

 טייצ ןייק טַאהעג טשינ ץלַא ךָאנ ןבָאה רימ !םידסח ןוא םידסח;
 ןָא-גנַאל ןופ ןיוש ןבָאה ןדיי יד עכלעוו ןיא) רעפרעד ן"ק יד ןעגנילשוצּפָארַא
 ףיוא ןיוש טילפ סע -- ץענערג ןרַאפ טסרָאיװ 50 יד ,(ןטילעג ןוא טרעגנוהעג
 זנוא .טסוגיױא 11 ןופ 'טסעפינַאמ רעשידי" רעד -- דסח רעיינ ַא זנוא
 תוחוכ ליפיוזַא ןעמענ רע טעװ ואוו :קלָאפ ןשידיי ןרַאפ קערש ַא ןָא טמענ
 ..?ןעיידרַאפ וצ םידסח עלַא יד

 ,טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד סרעדנוזַאב ןוא ,עסַאמ עשידיי עמירָא יד;
 ןענייז ייז ,יַאטרעשט' רעד ןיא ,ָאטעג ןשידיי םעד ןיא ךיז ןשטעווק ןוא ןעגנע
 ץומש עקידנעטש ןיא ןבעל יז ,ןרעדנַא םעד רענייא ןסע וצ טקיטיונעג טרָאד
 ןטימ רעכיז טשינ לָאמנייק ןענייז ייז .טיורב ןָא ,טעברַא ןָא ןציז ,טיונ ןוא
 ןוא טולב ןָא ,ןטכַאמשרַאפ ַא ,ןקידהלוח ַא רוד ַא ןעיצרעד יז ,גָאט ןקידנגרָאמ
 טכער עטסכעלריטַאנ סָאד טביורעג םזירַאצ רעד טָאה ייז ייב .רענייב ןָא
 טכער סָאד -- ,טשינ ןבעל ןייק זיא ןבעל סָאד ןכלעוו ןָא ,שטנעמ ןדעי ןופ
 ןוא טיורב ןכוז וצ טכער סָאד ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא ,םוטעמוא ןעניואוו וצ
 טשרמולכ ךיז טכַארטרַאפ גנושרעהטסבלעז יד ןעוו ןוא .ןעגנורעטש ןָא הסנרּפ
 תורצ ןכייט עלַא יד ןגעװ יז טסעגרַאפ -- ןדיי וצ רשוי ןוא םידסח ןגעוו
 עכעלטע הבדנ ַא טקנעש ןוא עקירעגנוה ןוא עמירָא ןענָאילימ ןופ ןדייל ןוא
 ןופ ןטנעמעלע עטסרעכיזרַאפ יד 'טכער' טיג יז ,עטַאז ןוא עכייר טנזיוט
 -ַאמ ןוא -ץרעמָאק ,עדליג רעטשרע ןופ םירחוס יילרעלַא יד ,קלָאפ ןשידיי

 16ו



 רעד רַאפ .ןלוש ערעכעה טקידנעעג ןבָאה סָאװ ,יד ןוא רענעמטַאר-רוטקַאפונ

 .ןלוש ערעכעה ןוא עלעטימ יד ןופ ןריט יד טכַאמרַאפ ןענייז טנגוי רעשידיי

 רעקילטנעצ רַאפ ,רָאי ןדעי ייז ןיא ךיז ןּפַאלק סָאװ ,רעטנזיוט רעקילטנעצ רַאפ

 םעד וצ יװ ,גנודליב וצ ןבערטש עכלעוו ,סנבעל עשירפ ןוא עגניי טנזיוט

 ,טביל ןוא גנודליב וצ ןגעוו עלַא טלעטשרַאפ םזירַאצ רעד טָאה ,קילג ןטסערג

 ,ןריט יד ןופ קעװַא ייז ןעייג טנעה עטזָאלעגּפָארַא טימ ,גנולפייווצרַאפ טימ ןוא

 .ייז ןופ לָאצ רעניילק ַא רַאפ יװ ,טשינ רעמ טנפעעג ךיז ןבָאה עכלעוו

 ןוא טקירדרעטנוא ,שינרעטצניפ ןוא טייהנסיוומוא ןיא ןבעל ןדיי ןענָאילימ

 רעד ןיא; .."טכער עלַאנָאיצַאנ ןוא עכעלרעגריב ןייק ןָא ,טפַאלקשרַאפ

 "יז םעד -- טנורג ןָא טינ ןוא -- גנוריגער יד טעז עיזַאושזרוב רעשידיי

 ןעמוק קידנעטש ריא טעװ סָאװ ,קלָאפ ןשידיי ןצנַאג ןופ טנעמעלע ןטסרעכ

 ןופ ןייזטסואווַאב םעד ןוא תוחוכ יד ןכַאװשוצּפָא גנובערטש ריא ןיא ףליה וצ

 בילוצ .טַאירַאטעלָארּפ ןטסואוװַאב-ןסָאלק םעד -- אנוש םענײמעגלַא רעייז

 רעד רַאפ ךיוא ןזניל ּפָאט ַא טײרגעגנָא גנוריגער יד טָאה הביס רעבלעז רעד

 'טסעפינַאמ ןשידי" ןופ סעטָאגל רָאּפ יד טימ, .."ץנעגילעטניא רעשידיי

 יד ןופ יז ןעיצּפָא ןוא ץנעגילעטניא יד ןפיוקרעטנוא גנוריגער יד טנכער

 וצ גנוריגער יד טָאה ,סיוא טעז סע יװ רָאנ .ןסַאמ עשירַאטעלָארּפ עטיירב

 רעד ןופ ןוא עיזַאושזרוב רעשידיי רעד ןופ ףליה יד טצַאשעגּפָא לװלָאװ

 טלַאק ץנַאג טָאה עסערּפ עשידיי עזַאושזרוב יד .ץנעגילעטניא רעשידיי

 רעטריזינַאגרָא רעד ,/ ..."גנוריגער רעשיסור רעד ןופ הבדנ עיינ יד טנגעגַאב

 ןשיסור ןופ טסעפינַאמ ןשידיי םעד ןענעגעגַאב טעװ טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי

 טסוגיוא 11 ןופ זַאקוא ןגעוו ךיז טלדנַאה'ס) .?גנוטכַארַאפ ןוא סָאה טימ רַאצ

4, 
 יד ןוא סרוק רעײנ רעד זיא גנוטייצ רעשידנוב רעלַארטנעצ ַא ןיא

 "ימ רעיינ רעד :ןרָאװעג טריזירעטקַארַאכ ױזַא םיא וצ ןדיי ןופ גנואיצַאב

 ַא טימ ,לכיימש ןסיז ַא טימ טנגעגַאב טָאה יקסרימ-קלָאּפָאטַאװס, רעטסינ

 ןיוש זיא עיזַאושזרוב עשידיי יד ןוא ,רעייטשרָאפ עריא םירוביד עכייוו רָאּפ

 העושי ריא םיא ןופ ןטרַאװרעד וצ ,חישמ ריא םיא ןיא ןעז וצ טיירג

 ןוא ,ןסקַאװרעד טשינ שיטילָאּפ זיא עיזַאושזרוב עשידיי יד, ..,"הלואג ןוא

 ..טיײקכַאװש ןוא טייקליופ עשיטילָאּפ ריא ןדנוברַאפ גנע זיא םעד טימ

 ,ןעגנוצענערגַאב יד ןופ ןרעװ וצ רוטּפ ידכ ,ךיז רַאפ טכער ןגירק וצ ידכ;

 "כיר םעד רעסיוא ,ןגעוו עלַא טװאורּפעגסיױא יז טָאה ,ריא ףיוא ןגיל סָאװ

 ,טײקמַאזכרָאהעג ,תושקב ,תוליפת .ףמַאק ןשיטילָאּפ םעד רעסיוא -- ןטסקיט

 טָאה ץלַא סָאד -- טלעג טימ ןפיוקרעטנוא ,רעטסינימ םוצ סעיצַאטוּפעד

 ןעגנוצענערגַאב יד זַא ,ךיז ןרעכיזרַאפ וצ ידכ ,טדנעװעגנָא עיזַאושזרוב יד

 טשינ לָאמנייק יז טָאה ךַאז ןייא ןגעוו .תושממ ערענעלק ַא סָאװ ןבָאה ןלָאז

 רעדנשרעהטסבלעז רעצנַאג רעד ןגעק ףמַאק םעד ןגעװ :ןסיװ טלָאװעג

 ףמַאק ַאזַא ףיוא .ןעמרָאפער עשיטַארקָאמעד רַאפ ףמַאק םעד ןגעוו ,םעטסיס

 יירפ ַא ןזָאלב ןעמונעג טָאה סע ןעוו ,טציא ןוא, ,..?קיאעפ טינ וליפא יז זיא

 ,טלעו רעצנַאג רעד טלייצרעד טָאה רעטסינימ רעיינ רעד ןעוו ,עלעטניוו
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 -ַאושזרוב יד טָאה ,טשינרָאג רע טָאה ןדיי ןגעק זַא ןוא ץרַאה טוג ַא טָאה רע זַא
 ןעגנוצענערגַאב עכעלדנעש יד ןסעגרַאפ : ןורכז ריא ןרױלרַאפ ןצנַאגניא עיז
 עטסקיטינ ןוא עטסכעלריטַאנ ענייז ןיא קלָאפ ןשידיי ןצנַאג םעד רַאפ

 טזָאלרעד גנוריגער יד עכלעוו ,טיילעגניי רעטנזיוט יד ןסעגרַאפ ;טכער

 טירט ןדעי ףיוא תופידר ןוא ןעגנוקידיײלַאב יד ןסעגרַאפ ;גנודליב וצ טשינ
 רעדיוװ ןיוש טייטש יז ,לעמָאה ןסעגרַאפ ,וועינישיק ןסעגרַאפ ; ןבעל ןופ
 סעע ..'גנושרעהטסבלעז רעד ןופ רעייטשרָאפ םעיײנ םעד רַאפ טקובעג
 ןופ ןבעל םעד ןיא ןעמרָאפער זיא'ס עכלעוו ףיוא ןייז טשינ גנונפָאה ןייק ןָאק
 ,לַאװק רעד ןרעוװ ןטָאשרַאפ טינ טעװ סע ןענַאװ זיב ,ןסַאמ עשידיי יד
 ,(:"ןסַאמ עבלעז יד ןופ ןבעל סָאד טמסרַאפ רעכלעוו

 ףרַאש זיא גנוריגער רעשירַאצ רעד וצ טעטילַאיָאל ןופ קורדסיוא רעדעי
 טפַאשרענגעק יד טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ טָאה סָאד ןוא .ןרָאװעג טפמעקַאב
 ןעוועג זיא סָאװ ,טפַאשרענגעק ַא -- גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד וצ דנוב ןופ
 -ויצ ןופ טיזיו רעד .םימעט עשיגָאלָאעדיא ןוא עלעיּפיצנירּפ ףיוא טריזַאב
 רע סָאװ ,סעיזוליא יד ןוא דנַאלסור ןיא לצרעה רָאדָאעט גיהנמ ןשיטסינ
 טריקַאטַא קרַאטש סרעדנוזַאב זיא ,טײרּפשרַאפ םעד טימ תוכייש ןיא טָאה
 רַאצ ןשיסור םייב ץנעידיוא ןַא ןגעוו טימַאב ךיז טָאה לצרעה .,ןרָאװעג
 עשיסור יד זַא ,ןלעוּפ טלָאװעג םיא ייב טָאה רע .,ןטייווצ םעד יַאלָאקינ

 -ַאב עשיטסינויצ יד ןטָאברַאפ וצ ןַאלּפ ריא ןריפסיוא טשינ לָאז גנוריגער

 ןיא ןדיי ןצעזַאב ףיוא רעטרַאשט ַא ייקרעט ןופ ןגירק ןפלעה לָאז יז ;גנוגעוו
 -סיוא עשידיי יד ןריסנַאניפ ןפלעה ןרעייטש עשידיי יד ןופ ;לארשי-ץרא
 .ןעגנורעטכיילרַאפ עסיוועג ןדיי עשיסור יד רַאפ ןכַאמ ; דנַאלסור ןופ גנורעדנַאװ
 ,טַאהעג טשינ החלצה ןייק ןבָאה רַאצ םייב ץנעידיוא ןַא ןגעוו ןעגנואימַאב יד
 -ןיװרָאק ַאנילוַאּפ ןיפערג רעשיליופ רעד ןופ גנואימַאב רעד ךרוד זיא ןגעקַאד

 ןָאפ רעטסינימ-ןרעניא םייב ךוזַאב ַא ןרָאװעג טלעוּפעגסיױא ַאקסװָארטָאיּפ
 טעטכירַאב ןעלצרעה טימ סעומש ןייז ןגעוו טָאה רעטצעל רעד .עװעלּפ
 -יפ םוצ עיצַאדנעמָאקער ַא גיהנמ ןשיטסינויצ םעד ןבעגעג ןוא רַאצ םעד
 "עג טרירַאב ךיוא זיא ןעװעלּפ טימ ךערּפשעג ןיא ,עטיוו רעטסינימ-ץנַאנ
 ,גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןיא ןדיי ןופ ליײטנָא רעקרַאטש רעד ןרָאװ
 רעד .םזינויצ םעד האופר ַא יו טרידנעמָאקער לצרעה טָאה םעד וצ ךיוא
 -ור רעד וצ טעטכילפרַאפ טליפעג טייוו ױזַא ךיז טָאה רעריפ רעשיטסינויצ
 גרוברעטעּפ ןיא ךוזַאב ןייז טימ תוכייש ןיא טָאה רע זַא ,גנוריגער רעשיס
 זיא סָאװ ,עיצַאטיגַא יד ןלעטשּפָא לָאז'מ ןקריוו וצ קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג
 -רַאפ ַא ןיא ןרָאװעג טריפעג םָארגָאּפ רעוװעינישיק םעד בילוצ טלָאמעד
 ןופ עסערּפ רעלַארעביל ןוא רעכעלטניירפ-ןדיי רעד ןיא םרָאפ רעטקרַאטש
 ,(33: דנַאלסור ןשירַאצ ןגעק רעדנעל ייד ַא

 ןייג וצ וואורּפ ןשיטסינויצ םעד טלייטרוארַאפ ףרַאש טָאה דנוב רעד
 סָאד טנעה עריא ףיוא טַאהעג ךָאנ טָאה סָאװ ,גנוריגער ַא ןופ תובוט ןטעב
 -נוב יד ןופ רענייא ןיא .ןדיי רעוועינישיק עטרימָארגָאּפ יד ןופ טולב עשירפ
 ןעזעג טשינ לצרעה טָאה עשז-ךיושק :טגערפעג טרעװ סעבַאגסיױא עשיד
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 -רַאפמוא ןוא שיניצ טכַאל ,לגניי ןוויאַאנ ַא ןופ יו ,םיא ןופ טכַאל עוועלּפ זַא

 -סולש יד ןוא ?ןקעדרַאפ וצ סָאד קיטיױנ רַאפ קידנטלַאה טשינ ,טמעש
 ,טדער רעטסינימ-ןרעניא רעשיסור רעד עכלעוו ןיא ,ווירב ןייז ןופ רעטרעוו
 "וה ןוא לַארָאמ ןופ ןּפיצנירּפ' ןגעוו ,טײקידנעטשנָא ןופ ןצענערג עלַא ץוחמ
 ןייז ןופ קזוח טושּפ לרעטכעלעג ןשלוויט-ןייר ַא טימ טכַאמ ןוא 'םזינַאמ
 טרעװ סע .."ןעז וצ טשינ סָאד רעדנילב ַא ןייז ףרַאד'מ ...! רעסעומשטימ
 -ךס ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,סערגנָאק רעשיטסינויצ רעט6 רעד זַא ,ןזיװעגנָא
 -טסעטָארּפ ןייק וליפא טָאה ,םָארגָאּפ רעוועינישיק םעד ךָאנ םישדח 4 לכה

 -כעלדנעש יוװ ,טריזירעטקַארַאכ טרעוו סָאד ןוא ןעמונעגנָא טשינ עיצולָאזער
 ,(:+ ףוס ַא ןָא גנוקירעדינרעד ןוא גערב ַא ןָא טייק

 -סינויצ רעד ןיא .ןעמונעגסיוא סע טָאה ןטסינויצ עלַא ייב טשינ ךיוא
 -ָאל ןוא טײקוויסַאּפ עשיטילָאּפ טקידערּפעג טָאה סָאװ ,גנוגעוװַאב רעשיט
 ןביוהעגנָא 190274 ןרָאי יד ןיא טָאה ,גנוריגער רעשירַאצ רעד וצ טעטילַאי
 עקידנטעברַא יד ןשיוװצ .גנולעטשנייא רעד טימ טייקנדירפוצמוא ןַא ןרעי
 ןבָאה רעגַאל ןשיטסינויצ ןיא ץנעגילעטניא רעד ןופ לייט ַא ןוא ןטנעמעלע

 ןגָאזּפָאק ןביױהעגנָא ךיז טָאה'מ .סעצָארּפ םעיינ ַא ןופ םינמיס ןזיװַאב ךיז
 'רעדנעל-תולג' יד ןיא ןבעל םעד יבגל טייקיטליגכיילג ןופ קיטקַאט רעד ןופ

 -ילָאּפ ןיא טשינ ביוא ךיז ןשימנײרַא ןופ קיטקַאט רעד וצ ןייגרעביא ןוא
 -נגגעק רעד ןופ ןבעל ןשימָאנָאקע ןוא ןלערוטלוק ןיא ךָאד רעבָא ןשיט

 רעד וצ ןוטעג רעק ַא ךיז טָאה גנוגעוװַאב עשיטסינויצ יד רונ יוו, .,,?טרַאװ
 ריא טימ םינּפ לא-םינּפ ןפָארטעגנָא טרָאד ךיז יז טָאה ,עסַאמ רעטיירב
 רעד טימ -- םוטנדיי ןיא ןעגנוטכיר עלַא ןשיוװצ רענגעק ןטסנרע קיצנייא
 ןעמענוצפיוא ןעגנואווצעג ןעוועג זיא יז ןוא עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשידיי
 טַאהעג ןטסינויצ יד ןבָאה דנוב ןופ טלַאטשעג ןיא,; ..?ףמַאק ַא םיא טימ
 טפַארק-יצוצ ערעיוהעגמוא ןַא טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב ַא ךיז רַאפ
 ןייא ןיא טדניברַאפ סָאװ ,גנוגעװַאב ַא :עסַאמ-רעטעברַא רעשידיי רעד רַאפ
 עכעלגעטיגָאט יד ,ןסערעטניא עכעלגעטיגָאט יז ןוא ןליצ-דנע יד טײקצנַאג
 רענעטלַאהעגסיוא ןייא ןיא ייז טקינייארַאפ ןוא עסַאמ-רעטעברַא רעד ןופ ןטיונ
 ,גנוגעװַאב ַא ךיז רַאפ טַאהעג ןבָאה ייז .קיטקַארּפ ןוא עירָאעט ןופ םעטסיס
 -ָארּפ ןשידיי ןופ עיגָאלָאכיסּפ ןוא ןשינעפרעדַאב יד ןיא ףיט טלצרָאװ סָאװ
 םוצ גנובערטש רעוויטקניטסניא רעד גנַאגסיױוא ןַא טיג סָאװ ןוא טַאירַאטעל
 ןטכיש ערעטצניפ עמַאס יד וליפא ןליפ סע סָאװ ,גנובערטש ַא -- ףמַאק
 -צעשמוא ןַא טיג ןוא ,ןוקית ַא תוחוכ עלַא טימ טכוז סָאװ ןוא רעטעברַא
 ,..?הטילש ַא ייז ףיוא ןבָאה וצ לגוסמ זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעד טפַארק ערַאב
 ןעועג רע זיא ,עסַאמ יד ךיז וצ ןעיצוצ טלָאװעג טָאה םזינויצ רעד ביוא
 אנוש םעד ןיײגכָאנ ,טעברַא רעשיטקַארּפ ןופ רדג ןיא ןײגנײרַא, ןעגנואווצעג
 -וקנָאק ַא ןכַאמ םיא טרָאד ןוואורּפ ןוא טעברַא רעכעלגעטיגָאט ןייז ןיא
 ,(11+ ..."ץנער

 רעשיטסינויצ רעד ןופ סיוש ןיא ןײלַא טָאה סָאװ ,ברַאפרעבליז .מ

 יד רַאפ ףמַאק םוצ גנוכַאװרעד ןופ סעצָארּפ םעד טבעלעגכרוד גנוגעוװַאב

164 



 ןגעוו טלייצרעד ,דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ טכער עלַאנָאיצַאנ ןוא עכעלרעגריב

 טשינ ןרָאט ןויצ-ילעוּפ יד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו ,זנוא ןופ יד; :םעד
 לָאז'ס ידכ ,גנושרעהטסבלעז רעד ןגעק ףמַאק ןרענָאיצולָאװער םעד ןעמעננָא

 טלמַאזעג ףרַאד סָאװ ,עיגרענע עלַאנָאיצַאנ יד ןייג ןדנעוװשרַאפ טשינ

 -יא ןלַאנָאיצַאנ םנופ גנוכעלקריוורַאפ רעד בילוצ ןרעוו טריװרעסנָאק ןוא
 עלַאנָאיצַאנ זַא ,עיצקעל ַא ןעמוקַאב םָארגָאּפ רעוועינישיק ןכרוד ןבָאה ,לַאעד
 סָאװ ,םעד ךרוד טריוװרעסנַאק ןוא טלמַאזעג טשינ ןפוא םושב טרעוו עיגרענע
 םנופ ּפעלק עקיטולב יד ןקור םענעגיובעגנייא ןַא טימ וצ טמענ קלָאפ ַא

 םזינויצ ןלעיציפָא םעד ןוא זנוא ןשיוצ םוהת רעד, ..."םישזער-םָארגָאּפ
 רענײמעגלַא רעד ךרוד טקינייארַאפ ךָאנ ןענייז רימ םגה .רעפיט ץלַא טרעוו
 -עג סָאד זנוא טקירד רעקרַאטש ץלַא רעבָא ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ
 .רעריפ עשיטסינויצ יד ןופ םישעמ יד רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ןופ ליפ
 ןייק ןעמוקעג זיא לצרעה ןעוו ,ןזיװעגסױרַא סע ךיז טָאה טלוב סרעדנוזַאב
 סָאװ ,השוב ןופ םינּפ סָאד טמַאלפעג טָאה, זנוא ייב ..."ןעװעלּפ וצ דנַאלסור
 ץזעל ןעמונעג ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ רעריפנָא רעד
 טָאה'ס ןכלעוו ייב ,קישטשמָארגָאּפ ןטסואווַאב ןטימ ןעמַאזוצ עגַארפ-ןדיי יד
 רעוועינישיק יד ןופ טולב סָאד טנקירטעגסױא טשינ טנעה יד ףיוא ךָאנ
 ,(:1* "םיגורה

 ןבָאה עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רענײמעגלַא רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא
 רעשיטסילַאיצָאס ַא טימ ןעגנוטכיר יירד ןריזילַאטסירקסיױא ןּביױהעגנָא ךיז

 .ם.ס :ןעײטרַאּפ יירד יו טרילבַאטע רעטעּפש ךיז ןבָאה ייז .גנוברַאּפַאב
 ענײמעגלַא יד טימ ייס .ןטסימייס ןוא ןויצ-ילעופ ,(ןטסילַאיצָאס-ןטסינָאיס)

 עוויסנעטניא ןַא טריפעג דנוב רעד טָאה ןעגנוגיײװצּפָא יד טימ ייס ,ןטסינויצ
 חוכיוז ַאזַא תעב .ןטוּפסיד עכעלטנפע ןעמוקעגרָאפ ןענייז לָאמלײט .קימעלָאּפ

 -עברַא ייוצ ןוא ברַאפדלָאג שינייב רעזיל רעוט ןשיטסינויצ םעד ןשיוצ
 יַאמ 26 םעד ןעמוקעגרָאפ ,.בוג רעצעלדעש ,שטירזעמ ןיא זיא סָאװ ,רעט
 "רַאדנַאשז יד .ןשטנעמ טנזיױט 4 ךרעב ןעמוקעג ןענייז ,להוש רעד ןיא 23
 עשידנוב ייוצ יד טריטסערַא רעטעּפש םישדח עכעלטע טימ טָאה עירעמ
 ןיא סעדער ערעייז בילוצ -- רעבליזנערב ןוא גייווצנעלע -- ןטנענָאּפא
 ,להוש

 ןעמוקעגרָאפ סַאג ןיא ,.בוג רעװעליהָאמ ,ענווָארבוד ןיא זיא 1903 רעמוז
 ךיז ןבָאה ןטנַאטַאבעד יד םורַא .טסידנוב ַא ןוא טסינויצ ַא ןשיװצ עיסוקסיד ַא
 םעד ךָאנ .לטעטש עצנַאג סָאד טעמכ ,ןשטנעמ טנזיוט עכעלטע טלמַאזרַאפ

 -נָאמעד רעדיל ערענָאיצולָאװער טימ עסַאמ רעד ןופ לייט רעסיורג ַא זיא
 -רַאפ ןיא ןענייז סעיסוקסיד עכעלנע .ןסַאג יד רעביא ןעגנַאגעג וויטַארטס
 ןיא ןוא רעדלעװ ןיא ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ןעמוקעגרָאפ רעטרע ענעדיש
 .תוריד עטַאוװירּפ

 ןגעק ןפורפיוא ןבעגעגסױרַא סעיצַאינַאגרָא עקיטרָא ןבָאה טעטש לָאצ ַא ןיא
 סעּפורג עטמיטשעג-שיטסילַאיצָאס יד ןוא ללכב גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד
 ,שדוק-ילכ יד ןגעק ןפורפיוא עלעיצעּפס טזָאלעגסױרַא ךיוא ןבָאה ייז .טרפב
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 -ָאיצולָאװער רעד ןגעל םינבר ןופ סארוק-לוק ףיוא סרעפטנע ןעוועג ןענייז סָאד
 ןענייז סָאװ ,םישעמ עטמיטשַאב ןופ ןעגנוטכיױלַאב רעדָא גנוגעווַאב רערענ
 1902 ןיא םינבר ןבָאה ,לשמל ,ױזַא .רעטרע יד ףיוא ןרָאװעג ןוטעגּפָא
 ןרעװ ריא ןיא .רַאמשָאק רעשיטסינויצ רעד .נ .א רושָארב ַא ןבעגעגסיורַא
 ןגעק ןעלטימ יו ,ןטסילַאיצָאס עשידיי יד יא ,ןטסינויצ יד יא טריקַאטַא

 סעיצַאגעלעד ןקיש ,םיתינעת ןוא תוליפת :טרידנעמָאקער ןרעוו ןעמַארגָאּפ

 עקינעטרעטנוא יד ןקירדוצסיוא טכַאמיגנוריגער רעד ןופ רעייטשרָאפ יד וצ
 דיי ייב ןעקנַאדעג עשיטסילַאיצַאס יד ןטָארסױא ,דסח ןטעב ןוא ןליפעג
 ,רעדניק ערעייז ףיוא ןבעג וצ גנוטכַא טוג ןרָאװעג ןפורעג ןענייז ןרעטלע יד
 סָאװ ,רעדליב ןוא ןטעזַאג ,ךעלכיב ןייק בוטש ןיא ןטלַאה ןזָאל טשינ

 לייט ןיא ..ווזַאא ?עדנַאב רעכעלרעפעג; רעד וצ תוכייש ַא ןבָאה ןענעק

 -נָא טשינ רעדניק ערעייז טעוו'מ זַא ,ןרעטלע יד טָארדעג ןעמ טָאה רעטרע
 ביוא ,לַאפ-טיונ ַא ןיא עציטש ןייק ןבעג טשינ ,סהרות-דומלת יד ןיא ןעמענ

 -ּפָא ףיוא תוריד ןבעג ייז ,ןטסידנוב יד טימ אשמו-עגמ ַא ןבָאה ןלעוװ ייז
 ..לג.ד.א ןעגנוטַארַאב ןוא ןעגנוציז ןטלַאה

 עזעיגילער ןוא עלעיציפָא ערעייז טצונעגסיוא טיירב ןבָאה שדוק-ילכ יד
 רערענָאיצולָאװער רעשידיי רעד ןגעק ףמַאק ןויטקַא ןַא ןריפ וצ ןטמַא
 עטסשיטַאנַאפ עמַאס יד זיולב טשינ סע ןבָאה ןוטעג .גנוגעװַאב-רעטעברַא
 ןופ ןענַאטשרַאפ רעמ ןיוש ןבָאה סָאװ ,יד וליפא רָאנ ,עטסנענַאטשעגּפָא ןוא
 ,םינינע עכעלטלעוו

 -עג ןדעי טָאה רע .בוח:לעב ןייק ןבילבעג טשינ םענייק זיא דנוב רעד
 -ףמַאק םוש ןייק ןופ ךיז טָאה ןוא ףירגנָא-ןגעק ןיא רעבירַא זיא ,טרעפטנע
 טריצנערעפיד ןבעל עשידיי סָאד טָאה רע .ןגיוצעגקירוצ טשינ טנָארּפ
 "יד עיינ ןבעגעגוצ טיירטש ןכעלרעניא םעד ןוא םינמיס עטלוב רעמ ףיוא
 .סעיסנעמ
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 ?ייט רעטייווצ

 ןָא ךיז טביוה עיצולָאװער יד 1

 -מוא עפרַאש גונעג טלמַאזעגנָא דנַאלסור ןיא ךיז טָאה 1904 ךשמב

 ןוא ארומ יד ןרָאװעג רעכַאװש גונעג זיא ,ףָאטש-ןערב ןוא טייקנדירפוצ

 זיא יז ןוא .גנורעדנש עסיורג ַא ןעמוק ןענעק לָאז'ס זַא ,טומ רעד ןגיטשעג

 יד ןעװעג זיא ,םַאלּפ םעד ןפורעגסיױרַא טָאה סָאװ ,קנופ רעד .,ןעמוקעג

 ןטיול ןט9 םעד) ןט22 םעד רעטעברַא רעגרוברעטעּפ יד ןופ גנוטערטסױרַא

 ,1905 רַאונַאי (ליטס ןטלַא

 -טּפיוה רעד ןיא ךיוא זיא ,וװָאטַאבוז .ס ףעש-ענַארכָא ןופ טּפעצער ןטיול

 ,עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עיירט-גנוריגער ַא קיטעט ןעוועג גרוברעטעּפ טָאטש

 זיולב ןגרָאז ןוא רַאצ םעד ןוא טָאג וצ קידהענכה ןייז טפרַאדעג טָאה סָאװ

 ןעוועג זיא רעריפ ריא ,רעטעברַא םעד תבוטל ןעגנורעסעברַאפ עניילק רַאפ

 ןעועג 1902 ןופ זיא רעכלעוו ,ןָאּפַאג יגרָאעג ּפָאּפ רענוװַאלסָאװַארּפ רעד

 רעד ןופ שינעביולרעד רעד טימ זיא 1904 גנילירפ .ןוװָאטַאבוז טימ טנַאקַאב

 -רַאפ ןעמָאנ ןטימ עיצַאזינַאגרָא ןַא ןרָאװעג טנפעעג לעיציפָא גנוריגער

 טקנַאס טָאטש רעד ןופ רעטעברַא עשידָאווַאזקירבַאפ עשיסור ןופ גנולמַאז

 .ןעגנולײטּפָא 11 טָאטש ןיא טַאהעג ןיוש יז טָאה רָאי ןופ ףוס םייב .גרוברעטעפ

 ןוא טנעמטרַאּפעד-יײצילַאּפ רעד .טרעהעג ריא וצ ןבָאה רעטעברַא טנזיוט 8

 יד ןפמעקַאב וצ לטימ ַא עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ןעזעג ןבָאה ענַארכָא יד

 ,טציטשעג יז רַאפרעד ןוא ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער

 טנעקעג טשינ רעבָא ןבָאה יײצילָאּפ רעד ןופ עציטש ןוא החגשה יד

 רַאונַאי ןיא .טפַאשרעטעברַא רעד ןופ בצמ ןקירעיורט םעד ןרעסעברַאפ

 רעטנוא קיירטש ַא ןבױהעגנָא דָאװַאז רעוװָאליטוּפ ןופ רעטעברַא יד ןבָאה 5

 טלעטשעגסױרַא ןבָאה ייז .עיצַאזינַאגרָא סנָאּפַאג חלג ןופ גנוריפנָא רעד

 ײיוא רעטעברַא ןענַאטשעגוצ ןענייז קיירטש םוצ .ןעגנורעדָאפ עשימָאנָאקע

 -ףַא יד .רענײמעגלַא ןַא טעמכ ןרָאװעג זיא רע ןוא ןקירבַאפ ערעדנַא ןופ

 ואוו ,טפַאשלעזעג סנָאּפַאג ןופ ןלַאקָאל יד ןיא טלמַאזעג ךיז ןבָאה רעטעב

 ןטכעלש רעייז ןיא קידלוש זַא ,טרעלקרעד ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ייז טָאה'מ

 ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא'ס .סעקינווָאנישט יד רָאנ ,רַאצ רעד טשינ זיא בצמ

 עיצַאטסעפינַאמ ַא ןכַאמ ןלָאז סעילימַאפ ערעייז טימ רעטעברַא יד זַא ,ןַאלּפ ַא

 רעכלעוו ןיא ,עיציטעּפ ַא רַאצ םעד ןעגנַאלרעד ןוא ץַאלַאּפ ןכעלרעזייק םוצ

 -עּפ רעטיירגעגוצ רעד ןיא .ץוש ןוא טייקיטכערעג ןרעוו טנָאמעג לָאז'ס

 טימ רַאצ םוצ יורטוצ ןוא ןביולג רעכעלטסירק טרָאּפעג ןעוועג ןענייז עיציט
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 טָאה ןעגנורעדָאפ עשיטילָאּפ יד ןגעוו) ןעגנורעדָאפ עשיטילָאּפ עלַאקידַאר
 21 םעד .(רעוט עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עקינייא טימ ןטַארַאב ךיז ןָאּפַאג
 ןופ עיצַאגעלעד ַא טָאה ,עיצַאטסעפינַאמ רעטנַאלּפעג רעד רַאפ גָאט ַא ,רַאונַאי
 רעטסינימ-ןרעניא םעד ןבעגעגרעביא רעוט-ללכ ןוא ןטַארעטיל עטסואווַאב
 ווירב ַא טימ ןעמַאזוצ עיציטעּפ רעד ןופ טסקעט םעד יקסרימ-קלָאּפָאטַאיװס
 .עיצַאטסעפינַאמ רעקידנגרָאמ רעד ןגעוו ןענָאּפַאג ןופ

 25 ןופ עיסעצָארּפ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה רַאונַאי (9) 22 םעד גָאטנוז !
 סענָאקיא ,םימלצ ןגָארטעג ןבָאה ייז .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רעטעברַא טנזיוט
 -רעד טשינ ץַאלַאּפ ןשירַאצ םוצ זיא עסַאמ יד .רַאצ ןופ רעדליב ךיוא ןוא
 רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז טימ רעטעברַא יד טָאה לייח סרַאצ םעד .ןעגנַאג
 ןעמַאזוצ -- עטעדנואוורַאפ ןוא עטיוט ןלַאפעג ןענייז'ס .ןליוק טימ טישרַאפ
 ,טנזיוט עכעלטע

 -עג טרעדורעגפיוא ןענייז דנַאל עצנַאג סָאד דלַאב ןוא טָאטש-טּפיױה יד
 טקעלּפטנַא טָאה החיצר רעגרוברעטעּפ יד .ןשינעפיט עטספיט יד זיב ןרָאװ
 יז .םזירַאצ ןופ טלַאטשעג עשהיח יד רעירפ זיא טשינ ןעוו יו רעטלוב
 ענענַאטשענּפָא יד ןופ ןביולגרעבָא ןוא ןביולג םעד ןרעטשעצ ןפלָאהעג טָאה
 טָאה טקַא ןשיחצור ןייז טימ .ַאקשיטַאב-רַאצ ןיא ןסַאמ-רעטעברַא עשיסור
 .ןבָאה סעילַאװכ ערענָאיצולָאװער ןוא עבמַאד יד טנפעעג ןיילַא םזירַאצ רעד
 ,דנַאל ןופ טיירב ןוא גנעל רעד רעביא ןָאטעג ץיילפ ַא

 -ייז ,עטקירדרעטנוא יד ןופ עטסטקירדרעטנוא יד ,רעטעברַא עשידיי יד
 "-ערטסױרַא ערענָאיצולָאװער יד ןופ ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא ןעוועג ןענ
 רעד יטָאה ןשינעעשעג רעגרוברעטעּפ יד ךָאנ ךיילג ,ןפמַאק ןוא ןעגנוט
 115) ףמָאק םוצ ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ
 ןכָאנ ,(שיליוּפ ןיא טנזיוט 40 ,שיסור ןיא טנזיוט 40 ,שידיי ןיא .זקע טנזיוט
 :ףורפיוא רעד טגָאז גרוברעטעּפ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס סָאװ ןרעדליש

 !עיצולָאװער יד ןעמוקעג זיא סע !ןעמוקעג זיא גָאט רעסיורג רעד,
 רעייפ ריא טימ ןדניצנָא טעוו יז ,גרוברעטעּפ ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה יז
 -יירפ ןעמוקַאב רעדָא !ןברַאטש רעדָא ,ןייז רבוג רעדָא .דנַאל עצנַאג סָאד
 רעד וצ טעטש עלַא ןיא ,םירבח ,ךיז טמענ !טיוט םעד ןעמוקַאב רעדָא ,טייה
 -ַאפ יד ןיא ,ןטַאטשקרעװ יד ןיא טעברַא רעייא קעװַא טפרַאװ .המחלמ
 ןיא עלַא סױרַא טייג !ןרָאטנַאק ןוא ןעניזַאגַאמ יד ןיא ,ןדָאװַאז ןוא ןקירב
 ןעמ ואוו ,ןעניזַאגַאמ יד טלַאפַאב !ןָאפ עטיור יד סױרַא טגָארט ןוא סַאג
 ,רעװלָאװער ַא רעוו ,סקיב ַא רעוו ןעמענ ךיז רעדעי לָאז ,רעוועג טפיוקרַאפ
 סרעסייק םעד זַא ! ךיז טנפָאװַאב .רעסעמ ַא רעוו ,קַאה ַא רעוו ,דרעווש ַא רעוו
 ןטַאדלָאס יװ ןרעפטנע ייז ןענעק ריא טלָאז ,ןלַאפנָא ךייא ףיוא ןלעוו ןטַאדלָאס

 ."עיצולָאװער רעד ןופ

 :ןעגנורעדָאפ 8 טקורעגסױרַא ןרעוו םעד ךָאנ
 .טכער-לַאװ ןשיטַארקָאמעד טיול ןבילקעגסיוא ,עיצוטיטסנָאק ַא (

 ,קילבוּפער עשיטַארקָאמעד ַא ןריפנייא ןוא עיכרַאנָאמ יד ןפַאשּפָא (2
 .גָאט-סטעברַא ןקידהעשי8 ןַא םוטעמוא ןריפנייא ףכית (3
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 ,םייה ןוא ןָאזרעּפ ןופ טייקכעלרירַאבמוא 4

 -רַאפ ,ךיז ןעלמַאזרַאפ ,ןקורד ,ןדייר וצ טייהיירפ עטצענערגַאבמוא (5
 ,טייהיירפ עזעיגילער ןוא ןקיירטש .,ךיז ןקינייא

 עכעלרעגריב ןוא עשיטילָאּפ יד ןיא ךיילג ןייז ןלָאז סעיצַאנ עלַא 6
 ריא ףיוא ךיז ןענרעל ןוא ןדליב וצ טייהיירפ ןבָאה לָאז עיצַאנ עדעי .טכער
 הכולמ רעד ןופ ןעגנוטכירנייא עלַא ןיא ןצונַאב יז ןוא ךַארּפש רענעגייא
 ,ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ןוא

 ןוא עשיטילָאּפ רַאפ עטקישרַאפ ןוא עטריטסערַא עלַא ןעיירפַאב ףכית (
 ,םינינע עזעיגילער

 -ימ םעד ןפַאשּפָא ,ןַאּפַאא טימ המחלמ רעד וצ ןכַאמ ףוס ַא ףכית (8
 ,קלָאפ עצנַאג סָאד ןענעפָאװַאב םעד טָאטשנָא ןוא םזירַאטיל

 -נוה ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ זיא טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ףורפיוא רעד
 -עג טָאה עיצולָאװער וצ ףור רענעפָא רעד .ךעלטעטש ןוא טעטש רעטרעד
 372 ןופ ךשמ ןיא ןבָאה .ק .צ ןופ םיחולש עלעיצעּפס .םשור ןקרַאטש ַא טכַאמ
 -וקריצ ַא ןבעגעגרעביא ןוא ןערטנעצ-רעטעברַא עטסקיטכיוװ יד טכוזַאב געט
 סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד .קײרטש-לַארענעג ַא ןרעלקרעד וצ .ק .צ ןופ רַאל
 וצ ןוא קיירטש םוצ ףור ַא טימ סעיצַאמַאלקָארּפ ענעגייא טזָאלעגסױרַא ןבָאה
 ענײמעגלַא ,סעיצַארטסנָאמעד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ .סעיצַארטסנָאמעד
 ןעמוקעגרָאפ ןענייז רעטילימ ןוא יײצילָאּפ טימ ןסױטשנעמַאזוצ ןוא ןקיירטש
 ,רעטרע לָאצ רעסיורג ַא ןיא

 -רעסיוא בילוצ ,קרַאטש גונעג ןעוועג טלָאװער רעד זיא םוטעמוא טשינ
 -ַאב טזומעג ךיז ןעמ טָאה טײקכַאװש רענעגייא בילוצ רעדָא תועינמ עכעל
 -עג ןעגנוטערטסױרַא ערענָאיצולָאװער יד ןענייז רעטרע ךס ַא ןיא .ןצענערג
 -עּפמעט עטרעגייטשעג ַא טַאהעג ןבָאה ייז .קיטפערק ןוא טנַאזָאּפמיא ןעוו
 זיא'ס זַא ,ןעועג רשבמ ןבָאה ייז .רעיודסיוא ןטנשקערַאפ ַא ןוא רוטַאר
 רָאנ ,החיצר רעשירַאצ ַא ןגעק טסעטָארּפ רעניטור רעקילָאמניײא ןייק טשינ

 םעד ןייז וצ רבוג קיטליגדנע ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ןסיורג ַא ןופ הלחתה ַא
 .אנוש

 ץלַא יד ָאד ןענָאמרעד וצ ,רוציקב רָאג וליפא ,ךעלגעמ טשינ זיא'ס
 דיירפ טימ דנוב ןופ ןָאפ רעד רעטנוא ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד ואוו ,רעטרע
 ןסיורג םעד ןיא קלח רעייז ןגָארטעגוצ געט-רַאונַאי יד ןיא שפנ-תריסמ ןוא
 ,תושר רעזנוא ןיא ךיז ןעניפעג סָאו ,ןטכירַאב ליפ יד ןופ .ףמַאק"גנואיירּפַאב
 ַא ןיא ןעגנערב ייז ןוא עיצַארטסוליא םשל עכעלטע ןעמענסױרַא רימ ןלעו
 .םרָאפ רעטריסנעדנָאק רעייז

 .-לאב רעד ןיא ןפָאלרַאפ ןשינעעשעג-רַאונַאי יד ןענייז שימרוטש רָאג
 -על רעד טימ טעברַאעגנ:עמַאזוצ גנע דנוב רעד טָאה טרָאד .טנגעג רעשיס
 -רַאפ ןעײטרַאּפ עדייב ןוא ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשיט
 עסױרג יד טימ טריפעגנָא ןבָאה טעטימָאק ןוויטַארעדעּפ ַא ןיא טקיניײא
 .1905 ךשמב ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ ,סעיצקַא ערענָאיצולָאװער

 םענײמעגלַא םעד ןסָאלשַאב טָאה עגיר ןיא טעטימָאק רעוויטַארעדעפ רעד
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 ןופ גנַאזעג ןוא ןענָאפ עטיור טימ .רַאונַאי ןט25 םעד ןביוהוצנא קיירטש
 ןופ טרישרַאמ רעטעברַא תונחמ ןבָאה רעדיל-רעטעברַא ערענָאיצולָאװער
 רעד ןופ סיורג יד ,טעברַא יד טלעטשענּפָא םוטעמוא ןוא קירבַאפ וצ קירבַאפ
 טקנופכיה ריא ייב טכיירגרעד ןוא ןגיטשעג רדסכ זיא עיצַארטסנָאמעד
 ענייז טנפָאװַאב טָאה טעטימָאק רעויטַארעדעפ רעד .ןַאמ טנזיוט קיסיירד
 .עטעדנואוורַאפ ףליה ןבעג וצ ואוו ,ןטקנוּפ טמיטשַאב ןוא ןעגנולײטּפָא-ץוש
 זיב טלמַאזרַאפ ךיז טָאטשרָאפ רעוקסָאמ רעד ףיוא ןבָאה רַאונַאי ןט26 םעד
 -ןוב יד רעטנוא עשידיי טנזיוט 8 זיב ייז ןופ ,ןטנַארטסנַאמעד טנזיוט קיצפופ
 רעטילימ .טָאטש ןיא טרירטסנַאמעד ןעמ טָאה העש ייווצ .רענעפ עשיד
 70 ,טיוט ןלַאפעג ןטנַארטסנַאמעד 20 ןענייז טא ןפיוא .ןסָאשעג ףוסל טָאה

 .ןברָאטשעג ןענייז ייז ןופ בור רעד ןוא טעדנואוורַאפ רעווש ןרָאװעג ןענייז
 יד .עטעדנואוורַאפ-טכייל טרעדנוה עכעלטע ןעוועג ךיוא ןענייז םעד ץוחַא
 -נָאמעד עסיורג ןיא טלדנַאװרַאפ רעדיוו ךיז ןבָאה םיגורה יד ןופ תויוול

 תעב .ןעיורפ ןוא רענעמ טנזיוט 20 זיב 10 ןופ ליײיטנָא ןטימ סעיצַארטס
 ןשיווצ .ןקַאזָאק ןוא ײצילָאּפ טימ ןכױטשנעמַאזוצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז תויוול יד
 ןבָאה רַאונַאי 28 םעד תבש ,ןטסידנוב עקינייא ןעווענ ךיוא ןענייז תונברק יד
 ןרַאפ הליפת יד -- העושת ןתונה ןגָאז טזָאלעג טשינ ןלהוש יד ןיא ןטסידנוב
 "ער ןטלַאהעג סהמיב יד ןופ דנוב ןופ רעיײטשרָאפ ןבָאה ןלהוש 2 ןיא .רַאצ

 -מוא זיא'ס סָאװרַאפ ןוא דנַאל ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,םעד ןגעו סעד
 רענײמעגלַא רעד .ןרָאטסינימ ענייז ןוא רַאצ ןרַאפ ןייז וצ ללּפתמ קידריוו
 -ַארעדעפ רעד .טייצ ךָאװ ַא רעביא ןטלַאהעגנָא טָאה קיירטש רעשיטילָאּפ

 ןקיירטש ןביױהנָא ןוא ןקידנערַאפ וצ םיא ןסָאלשַאב טָאה טעטימָאק רעוויט
 ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןקיירטש עשימָאנָאקע יד .ןעגנורעדָאפ עשימָאנָאקע טימ

 ,ןכָאװ עכעלטע

 -ימ .,עװַאדניױװ ,עװַאביל ןיא ןעוועג ןענייז ןשינעעשעג עשימרוטש
 רענײמעגלַא רעד טָאה עװַאטימ ןיא .רעטרע ערעדנַא ןוא ןעגנידלָאג ,עװַאט
 ןעגנולמַאזרַאפ עסיורג ןעוועג ןעניי'ס .טייצ ךָאװ ַא טרעיודעג קיירטש
 טשינ ןעמ טָאה ,רעטילימ ךס ַא ןעוװעג זיא'ס םגה .סעיצַארטסנָאמעד ןוא
 ךיז ןוא רעוועג ןצונַאב ןגעק ןעװעג ןיא רעטסיײימצילָאּפ רעד .,ןסָאשעג
 טליּפשעג לָאר-טּפיױה יד ןבָאה םוטעמוא .רעטימעג יד ןקיאורַאב וצ טימַאב
 םעניילק ַא טַאהעג טָאה .ּפ.ַאד.ס.ר יד .דנוב רעד ןוא .ּפיַאד.ס עשיטעל יד
 ,ןשינעעשעג יד ףיוא סולפנייא

 -יױּפ יד ,ןפורעגּפָא קידתובהלתה ךיז ןבָאה ןליוּפ ןופ רעטעברַא יד ןוא
 ,ןזיועג ןבָאה ךעלטעטש ןוא טעטש ךס ַא ןופ רעטעברַא עשידיי ןוא עשיל
 עטסערג 2 יד ןעמונרַאפ ןבָאה טרָא עטשרע סָאד .טיירג-ףמַאק ןענייז ייז זַא
 ,שזדָאל ןוא עשרַאװ -- טעטש

 ייוצ יד טימ ןקידנעטשרַאפ ךיז טװאורּפעג דנוב רעד טָאה עשרַאװ ןיא
 זיא'ס רעבָא ,.ל.ּפ.ק.ד.ס ןוא .ס.9.9 -- ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשיליוּפ

 -פיונוצ טנעקעג טשינ וליפא ךיז טָאה'מ .ןעמוקעגסױרַא טשינרָאג םעד ןופ
 'ךיז טָאה קיירטש רעד .קיירטש םענײמעגלַא םעד ןבױהנָא לָאז'מ ןעוו ןדייר
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 ןוא ןסַאג יד ןיא סױרַא ןענייז רעטעברַא יד .רַאונַאי 27 םעד ןבױהעגנָא

 -ּפָא ןעמ טָאה 28 םעד .רעטילימ טימ ןסיוטשנעמַאזוצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז'ס

 -ָאמ יד טּפַאלקעצ ,ןטָארד-ןָאפעלעט יד ןסירעצ ,ןעײװמַארט יד טלעטשעג

 -מַאל-ןסַאג יד טקַאהעצ ,קָאטשניר ןיא ןסָאגעגסיױא ןפנָארב םעד ןוא ןלָאּפָאנ

 -ןסַאג ייר ַא ןעמוקעגרָאפ ןענייז'ס ,ןטפעשעג יד ןסילש ןסייהעג ןוא סנרעט

 ןסָאשעג ןקַאזָאק ןוא יײצילַָאּפ ןבָאה רעטרע עקינייא ןיא .,ןעגנולמַאזרַאפ
 ןיא טכַאמעג תולייח סרַאצ םעד ןבָאה טנװָא ןיא .תונברק ןלַאפעג ןענייז'ס

 טמיטשַאב ןבָאה ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער יד ,דָאב-טולב ַא ןסַָאג עכעלטע

 -עג רעבָא ןענייז ןסַאג יד .סעיצַארטסנַאמעד רַאונַאי 29 םעד גָאטנוז ףיוא

 -מוא ןעוועג זיא סעיצַארטסנַאמעד עסיורג .,רעטילימ טימ טציילפרַאפ ןעוו

 ןסָאלשַאב עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד טָאה םעד תמחמ .ןריפוצכרוד ךעלגעמ

 יד ןיא ןַאמ טרעדנוה עכעלטע וצ ןעגנולמַאזרַאפ ערענעלק ייר ַא ןריפכרוד

 רעטנוא ,טנװֶָא ןיא .גָאט ןצנַאג ַא ןטלַאהעגנָא ןבָאה ןעיירעסיש יד .ןסַאג

 עויטַארטסנָאמעד עכלעזַא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ,ןליוק-ןסקיב ןופ לגָאה ַא

 -נַא ןוא עלימ ,רענַאקשישטנַארפ ,סעקװעלַאנ ,עקישזד ףיוא ןעגנולמַאזרַאפ

 ,ןסַאג ערעד
 -נייועגמוא טימ טָאה עסַאמ יד, :טלייצרעד עשרַאװ ןופ טכירַאב רעד

 יד .,ןפורסיוא ערענָאיצולָאװער יד טּפַאכעגרעטנוא גנורעטסייגַאב רעכעל
 -נַא םעד ךָאנ םענייא ןעייר עריא ןופ ןסירעגסױרַא ןבָאה ןטַאדלָאס יד ןופ ןליוק

 רעייז טימ ןוא ןלַאפעג ןענייז םינקז עיורג ,רענעמ ערעטלע ,טייל עגנוי ,ןרעד

 ,ןטייז עלַא ןיא ןלַאפעג ןענייז ןליוק .סָאג ןופ רענייטש יד טברַאפַאב טולב

 עטיוט יד; .,."הגרדמ עטסכעה יד טכיירגרעד טָאה רעטילימ ןופ תוירזכא יד

 ןוויכב ייז טָאה יז .ןסַאג יד ןופ טמַארעגּפָא טשינ יײצילָאּפ יד טָאה רעּפרעק

 -גקוק טשינ ןוא .דחּפ ןרעסערג ַא ןעמעלַא ףיוא ןפרַאװ וצ ידכ ,ןגיל טזָאלעג

 טסיירד ןטלַאהעג ךיז רעטעברַא יד ןבָאה ,רָארעט ןקידארומ םעד ףיוא קיד

 "וצ ךיז םַאזקרעמפיוא ןוא ןסָאלשעגנעמַאזוצ ךיז ייז ןבָאה ,ךעלגעמ רָאנ יו

 ןזיב ןטלַאה וצ המחלמ טיירג ןעוועג זיא עסַאמ יד .סעדער יד וצ טרעהעג

 סָאװ ,סָאד טליפעג ךיז טָאה ןעמעלַא ןופ רעכעלצרעמש .טולב ןּפָארט ןטצעל
 ןיא .טנּפָאװַאב ןעוועג טשינ זיא עסַאמ יד .רעוועג ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס

 יד ןוא תוזע יד ,טייז ןייא ןופ טײקטנפָאװַאבמוא יד טָאה רעטרע עקינייא

 יד ףיוא טקריוװעג ױזַא טייז רערעדנַא רעד ןופ רעטילימ םעד ןופ טײקרַאטש

 ןעמ טָאה זייוורעטרע .גָאטיױו-ץרַאה רַאפ טניױועג ןבָאה ליפ זַא ,רעטעברַא

 ןפלעה טנעקעג ןבָאה סָאװ רָאנ ,ןרעװלָאװער ןופ ןסָאשעג ָאי רעטילימ ןיא

 ןסקיב יד ןגעק ןרעוװלָאװער תואמ עכעלטע וליפא רעדָא קילטנעצ עכעלטע

 ,..??ןטייז עלַא ןופ ןסָאשעג ןבָאה סָאװ ,ןטַאדלָאס יד ןופ

 ןעועג ךיוא זיא ךעלנע ,ןסַאג עשידיי יד ףיוא ןעזעגסיוא סע טָאה ױזַא

 גנורעקלעפַאב יד טריזירָארעט טָאה רעטילימ סָאד .ןסַאג עשיליוּפ יד ףיוא

 ,טכַאנייב טעּפש זיב

 (רֵאורבעפ) רַאונַאי ,עשרַאו ןיא געט-סערוטש יד -- ףורפיוא ןַא ןיא

 ,סָאד טרעדלישעג ױזַא דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ רעד טָאה --- 5

 ודו



 -עג טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעװעשרַאװ רעצנַאג רעד, : ןעמוקעגרָאפ זיא'ס סָאװ
 סָאד ךיז טפערט סָאד .רענײמעגלַא ןַא ןעוועג זיא קיירטש רעד .טקיירטש
 -עגנָא גנוגעוַאב ערענָאיצולָאװער ַא ךיז טָאה עשרַאװ ןיא טניז לָאמ עטשרע
 ַא גנונעװַאב רעצנַאג רעד ןופ ןכַאמ, טלָאװעג טָאה ײצילָאּפ יד .,.."ןביוה
 ריא ךיז טעװ סָאד זַא ,ןעזעגסױרַא דלַאב רעבָא טָאה יז .ןדיי ףיוא םָארגָאּפ
 וצ טלקיװטנַא גונעג שיטילָאּפ ןיוש זיא טַאירַאטעלָארּפ רעד ,ןבעגנייא טשינ

 ןופ אנוש רעמַאזניימעג רעד זיא גנושרעהטסבלעז עשיסור יד זַא ,ןייטשרַאפ
 רֶע עיצַאנ רעכלעוו וצ ,דנַאלסור ןיא טניואוו סָאװ ,טַאירַאטעלָארּפ ןצנַאג םעד

 ַא םתס ןכַאמ ןזָאל וצ ןסָאלשַאב ןַאד טָאה ײצילָאּפ יד .."ןרעהעג טשינ לָאז

 --- ײצילָאּפ רעד ןופ טײקוויסַאּפ רעד ייב -- רעּפעלש ןוא םירוכיש .קענובַאר

 ןלייט ענעדישרַאפ ןיא ,עכעלטסירק ןוא עשידיי ,ןעניזַאגַאמ טעװעבַארעג ןבָאה
 ןלָאז רעטילימ ןוא ײצילָאּפ יד זַא ,דיירסיוא ןַא ןעוועג זיא סָאד .טָאטש ןופ
 -עג טרעדנוה עכעלטע;, ..ןדרָאמ ןוא ןתיממ ,גנורעקלעפַאב יד ןריזירָארעט
 -רַאו יד ףיוא ןלַאפעג ןענייז --- ?עטעדנואוורַאפ טנזיוט רעביא ןוא עטעגרה
 .קיירטש םענײמעגלַא ןופ געט יד ןיא ןסַאג רעוועש

 קיירטש רענײמעגלַא רעד טָאה שזדָאל טָאטש-קירבַאפ רעסיורג רעד ןיא
 -נוא ןביױהעגנָא דלַאב ךיז טָאה רע .רַאונַאי 27 םעד גָאטיירפ ןביױהעגנָא ךיז
 טרעדנוה ךרעב ןענייז טכַאנרַאפ .ןעגנוזָאל עשימָאנָאקע ןוא עשיטילָאּפ רעט
 -ייז געט עקידרעטייוו יד ןיא ןוא תבש .קיירטש ןיא ןעוועג רעטעברַא טנזיוט
 ײצילָאּפ ,רעצעלּפ ןוא ןסַאג יד ףיוא ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ ןעמוקעגרָאפ ןענ

 רעכיז טליפעג טשינ ךיז ןבָאה ייז -- טעּפעשטעג טינ ןבָאה רעטילימ ןוא
 -ירטעיּפ ןופ טגנערבעגּפָארַא רעבָא טָאה'מ .ןסַאמ עסיורג יד טימ םינּפ לא םינּפ
 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס ןוא ,רעטילימ ןקלוּפ עכעלטע ץיוועינרעקס ןוא ווָאק

 עטעדנואוורַאפ ןוא עטיוט ןלַאפעג ןענייז'ס .ןסַאמ עטלמַאזרַאפ ףיוא ןעיירעסיש
 ױזַא .עטיוט עקינייא ןעוועג ןענייז ןקַאזָאק יד דצמ ךיוא ,רעטעברַא יד דצמ
 -העש-8) ןעגנורעדָאפ עשימָאנָאקע טלעטשעגסױרַא ךיוא ןבָאה רעטעברַא יד יו
 -קיירטש יד ךיז טָאה (.לג.ד.א ןיול-םומינימ ,תופסוה-ןיול ,גָאט-סטעברַא רעקיד
 ןסױטשנעמַאװצ ענעדישרַאפ יד ןיא .טייצ שדוח ַא ךרעב ןגיוצעג עיצקַא
 עטיוט 19 ןלַאפעג טייצ רעד ךשמב רעטעברַא יד דצמ ןענייז ןעיירעסיש ןוא
 -ָאּפ ַא ןריפ טװאורּפעג טָאה יײצילָאּפ יד .עטעדנואוורַאפ לָאצ עסיורג ַא ןוא
 רעטנוא ןדניצ ןדיי זַא ןעגנַאלק טײרּפשרַאפ טָאה יז ,ןדיי ןגעק עצעה:םָארג
 ןופ ןריפּפָארַא טזָאלעג טשינ ךיז ןבָאה רעטעברַא יד רעבָא ,ןלָאשטשָאק יד
 .געוו

 עסיורג ַא טריפעגכרוד דנוב רעד טָאה קיירטש ןופ געט 2 עטשרע יד ןיא
 .סעיצַארטסנָאמעד עטריזיװָארּפמיא עכעלטע ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאג לָאצ

 -לעוו ןיא ,דנוב ןופ עיצַארטסנָאמעד עטנפָאװַאב ַא ןעוועג זיא רַאונַאי 29 םעד
 ןבָאה ריא ןיא .ןעיורפ ןוא רענעמ טנזיוט 2 טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס רעכ
 -קיירטש יד ןיא .רעטעברַא עשטייד ןוא עשיליוּפ לָאצ ַא טקילײטַאב ךיוא ךיז

 ,ײצילָאּפ ןוא ןטסידנוב ןשיווצ ןסױטשנעמַאזוצ ליפ ןעמוקעגרָאפ ןענייז געט
 -עג ןעוועג ןענייז ןלַאפ עכעלטע ןיא ,טריטסערַא ןעמ טָאה ןטסידנוב לָאצ ַא
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 .םירבח עטריטסערַא ןעיײרפַאב טװאורּפעג טָאה'מ תעב ײצילָאּפ טימ ןגעלש
 ןוא רעטעברַא עשיליוּפ ןעמוקעג ךיוא ןענייז ןעגנולמַאזרַאפ עשידנוב יד ףיוא
 יד ,טײרּפשרַאפ טָאה דנוב רעד סָאװ ,ןפורפיוא יד טנעיילעג ןרעג ןבָאה ייז
 -עברַא עסיורג ַאזַא ןשרעהַאב טנעקעג טשינ ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס
 -סיוא ףמַאק ןיא סױרַא זיא לייט רעקידנטײדַאב ַא רעכלעוו ןופ ,עסַאמ-רעט

 רעמ ןעוװעג זיא'ס .ןעגנוגנידַאב-סטעברַא יד ןרעסעברַאפ רַאפ ךעלסילש
 רעסיורג רעד  ,ןייזטסואווַאב רעשיטילַָאּפ רעדָאלק יװ ,טפַאוק עשיכיטס

 -עגּפָא ץלַא ,טריזילַארַאּפ ץלַא רעבָא טָאה עיצקַא -קיירטש רעד ןופ םענרַאפ

 ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןטכיש ערעדנַא ךיוא טקריװַאב וליפא ןוא טלעטש

 עשימָאנָאקע יד בילוצ עילַאװכ-קיירטש יד .טנגוי עקידנרידוטש יד טרפב

 .שדוח ַא ךרעב ןטלַאהעגנָא טָאה ןעגנורעדָאפ

 ךיוא ןענייז שזדָאל ןופ תונכש ןיא ךעלטעטש-קירבַאפ ערענעלק יד ןיא

 רעמַאזניימעג א ןעוװעג זיא שזרעגז ןיא .ןקיירטש עניײמעגלַא ןעמוקעגרָאפ
 טדערעג טָאה'ס ,ןשטייד ןוא ןדיי ,ןקַאילָאּפ -- רעטעברַא טנזיוט 2 ןופ גניטימ
 טוװאורּפעג טָאה ײצילָאּפ יד ..ל.פ.ק.ד.ס ןופ רעטייווצ ַא ןוא דנוב ןופ רענייא
 -עצ ןוא ןדיי ןגעק ןצעה ןרָאטַאטיגַא עשיטימעסיטנַא עטקישעגנײרַא ךרוד
 ןבָאה רענדער יד .ןבעגעגנייא טשינ ריא ךיז טָאה סָאד ,גנולמַאזרַאפ יד ןרעטש
 .םזירַאצ ןגעק ףמַאק םוצ ןוא טעטירַאדילָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא וצ ןפורעג

 ךיוא רָאנ ,ןדיי ןגעק זיולב טשינ טדנעוועג ןעוועג זיא עצעה עשיאייצילָאּפ יד

 עקרַאטש ַא ןעוועג זיא'ס עכלעוו ןשיווצ ,לוש-סלדנַאה רעד ןופ רעליש יד ןגעק
 ,גנומיטש ערענָאיצולָאװער

 עכעלטע קיירטש םענײמעגלַא ןיא סױרַא ןענייז עילָאװ עקסנודז ןיא
 טרָאד ןבָאה טעברַא ערעלוגעד ַא .ןדיי טפלעה ַא ייז ןופ -- רעטעברַא טנזיוט
 ןסָאלשַאב ךָאד טָאה דנוב רעד .טריפעג טשינ ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד

 -עג ןבָאה רעטעברַא עשליוּפ יד ךיוא .ףמַאק ןיא רעטעברַא יד ןפורוצסיורַא
 ךיוא טָאה'מ .,רעלופ ַא ןעוועג זיא קיירטש רעד .דנוב ןופ ףור םעד טגלָאּפ

 ,ןעגנורעדָאפ עשימָאנָאקע טלעטשעגסױרַא
 ןוא ײצילַאּפ .עיצַארטסנַאמעד ַא ןוא קיירטש ַא ןעוועג זיא שילַאק ןיא

 לָאצ ַא ןוא עטעגרהעג עכעלטע ןעוועג ןענייז'ס ןוא ןסָאשעג ןבָאה רעטילימ
 ,עטעדנואוורַאפ

 ץניװָארּפ רעשיליוּפ רעד ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש ערענעלק ערעדנַא יד

 ואו ,ןערטנעצ:-קירבַאפ ערעסערג יד ןיא ביוא .ןפורעגּפָא ךיוא ךיז ןבָאה
 -ָאס עשיליוּפ יד טקריוװעג ןבָאה'ס ואוו ןוא רעטעברַא עשיליױּפ ןעוועג ןענייז'ס
 ןיא ןײלַא ןעועג טשינ רעטעברַא עשידיי יד ןענייז ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצ
 ערענעלק לָאצ רעשּפיה ַא ןיא ןענייז ,ןעגנוטערטסױרַא ערענָאיצולָאװער ערעייז

 יז טָאה סָאד .ץַאלּפ ןפיוא ןײלַא ןעוועג סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד רעטרע
 ןעגנערב ןוא בוח ןשיטסילַאיצָאס רעייז ןליפרעד ןופ ןטלַאהעגּפָא טשינ רעבָא

 ךעלטעטש עכלעזַא עכעלטע ןגעוו ,ןליוו ןרענָאיצולָאװער רעייז קורדסיוא םוצ

 .ןענָאמרעד ָאד רימ ןלעוו

 סיואכרוד טעמכ ַא טימ לטעטש ַא ,טנגעג רעװעשרַאװ ,ןישולַאק ןיא
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 "עג רַאונַאי 25 םעד עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד טָאה ,גנורעקלעפַאב רעשידיי

 1,200 טימ טקַאּפעג ןעוועג זיא סָאװ ,שרדמה:תיב ןיא גנולמַאזרַאפ ַא ןפור

 ןעוװעג זיא לטעטש עצנַאג סָאד טעמכ, :טלייצרעד טכירַאב רעד .ןשטנעמ

 רענדער רעד ...?ןײרַא טנעקעג ןבָאה עלַא טשינ ןיהואוו ,שרדמה-תיב םורָא

 ןיא ןבעל ןשידיי ןופ טיײקמירָא יד ,תוקחד יד ,טנלע םעד ןרעדליש טמענ;

 יד ןופ רעדליב עצרַאװש עכעלקערש יד רעדנַאנַאפ טלקיוװ רע ,בשומה-םוחת

 ןעיורפ יד; ..."ןצפיז ַא טרעהעג ךיז טָאה םלוע ןשיווצ; ..."ןעמָארגָאּפ עשידיי

 םעד זַא ,טרעהעג טשינ דיגמ ַאזַא ךָאנ ןבָאה ייז זַא ,ךיז ןשיווצ טדערעג ןבָאה

 ..."ןטַאדלָאס ןעמוקעגנָא ןענייז גָאט ןבלעז םעד .תמא ןענייז רעטרעוו סדיגמ

 געט 5 טרעיודעג טָאה קיירטש רעד,
 וװָאלָאקָאס ןיא ,(געט 3) ץעלדעש ןיא ןעוועג ןענייז ןקיירטש ענײמעגלַא

 .רעטרע ערעדנַא ליפ ןיא ןוא (געט 3) שטירזעמ ,(געט 2) ווָארגנעװ ,(געט 4)

 .?.פ.ק.ד.ס ןוא דנוב ןופ עיסימָאק עמַאזניימעג ַא טָאה קָאטסילַאיב ןיא

 זיא טָאטש יד ,רַאורבעפ 4 םעד תבש קיירטש םענײמעגלַא ןַא טרימַאלקָארּפ

 גָאטנָאמ ןטסטנָאנ םעד .רעטילימ ןוא ייצילָאּפ טימ ןרָאװעג טציילפרַאפ

 ,ןקירבַאפ עסיורג יד ייב לייח סרַאצ ןטימ ןסיױטשנעמַאזוצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז

 .ןסַאג יד ןיא ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענייז ןסױטשנעמַאזוצ .טעברַאעג טָאה'מ ואוו

 -סױרַא ךיז טָאה .ל.פ.ק.ד.ס יד .רעטעברַא עשידיי יד טקיירטשעג ןבָאה רקיעב

 -ַאב ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעטעברַא עשיליױוּפ יד ףיוא ןקריוו וצ ךַאװש ןזיוועג

 ,ןקירבַאפ יד ןיא .טּפַארק-ףמַאד טימ ןקירבַאפ-ליטסקעט יד ןיא טקיטפעש

 טקיטפעשַאב ןעוועג ךיוא ןענייז רעטעברַא עכעלטסירק יד טימ ןעמַאזוצ ואוו

 "רעד ןייק טָאה קיירטש רעד .טעברַאעג טשינ ןעמ טָאה ,רעטעברַא עשידיי

 -עג טשינ טָאה רעטעברַא עכעלטסירק בור רעד לייוו ,טַאהעג טשינ גלָאפ

 .רעכַאװש ןרָאװעג קיירטש רעד זיא גָאט ןדעי טימ ,טקיירטש
 ןעוו ,רעטעּפש ןבעגעגנייא קיירטש רענײמעגלַא רעד ךיז טָאה רַאפרעד

 -יירפ .רעקרַאפ רעד ןוא רחסמ רעד ,טעברַא יד --- טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ץלַא
 ַא ףיוא רעטעברַא יד ןפורעג סעיצַאזינַאגרָא יד ןבָאה רַאורבעפ 17 םעד גָאט
 רעטעברַא טנזיוט 20 ךרעב .טָאטש ןופ תונכש ןיא ףרָאד ַא ןיא גנולמַאזרַאפ
 -וּפ ,שידיי ןיא סעדער 7 ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז'ס ,טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה
 ןיא טרירטסנָאמעד רענעפ עטיור טימ ןעמ טָאה ףרָאד ןופ .שיסור ןוא שיל
 -ַאב ַא ןופ טלגנירעגמורַא ןעוועג ןענייז ןטנַארטסנָאמעד יד .ןײרַא טָאטש
 םעד טמיוצרַאפ רעטילימ טָאה סַאג עװָאּפיל ףיוא .ךַאװ-רעטעברַא רעטנּפָאװ
 ןוא טגלָאפעג טשינ טָאה'מ .ןײגוצרעדנַאנַאפ ךיז טרעדָאפעגפיוא ןוא געוו
 ןיא ןעגנַאגעג ןענייז ןטנַארטסנָאמעד יד .ןטערטעגּפָא זיא רעטילימ סָאד
 -ַאק טריפעגסיורַא טָאה רעטסײמצילָאּפ רעד .הסיפת רעד ןופ גנוטכיר רעד
 ןענייז געט עקידרעטייו יד ןיא .ןבירטעצ םלוע םעד טָאה סָאװ ,עירעלַאװ
 ןסיוטשנעמַאזוצ ןוא סעיצַארטסנָאמעד ,ןעגנולמַאזרַאפ ןעמוקעגרָאפ רעדיוו
 -עירעלַאװַאק ַא ןוא וַאטסירּפ ַא ,קינװַארּפסיא ןַא ןרָאװעג טיױטעג ןענייז'ס
 .עטעדנואוורַאפ ךס ַא ןעוועג ןענייז רענלעז יד ןוא רעטעברַא יד דצמ .ריציפָא

 דנוב ןופ עיסימָאק עמַאזניימעג ַא ןעוועג זיא ,.בוג רענדָארג ,קענירק ןיא
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 ןריפכרוד ,טעברַא יד ןלעטשוצּפָא ןסָאלשַאב טָאה עיסימָאק יד ..ל.פ.ק.ד.ס ןוא
 וצ ידכ ."ןעגנוטכירנייא-גנוריגער עלַא ףיוא ןלַאפנַא; ןוא עיצַארטסנָאמעד ַא
 -ַאב עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד טָאה ,קיירטש םענײמעגלַא םעד ןרעלקרעד
 ,רַאונַאי 20 םעד גָאטנָאמ ,שרדמה-תיב ןיא גנולמַאזרַאפ-ןסַאמ ַא ןכַאמ וצ ןסָאלש
 ,גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא ןעמוקעג עלַא ןענייז לטעטש ןופ רעטעברַא 1,500 יד
 טעטש עקימורַא יד ןופ ןרָאװעג טגנערבעגפיונוצ ןענייז ןטפערק עשיאייצילָאּפ .

 ךיז טָאה ,גנולמַאזרַאפ רעד ןופ סױרַא זיא םלוע רעד ןעו .ךעלטעטש ןוא

 יד .ןעיורפ ןוא רענעמ טנזױט עכעלטע ןופ עיצַארטסנָאמעד ַא טרימרָאפ
 ןענייז ןטנַארטסנָאמעד יד ,ןטלַאהַאב ךיז טָאה ,טקרַאטשרַאפ םגה ײצילָאּפ

 קעװַא ןעמ זיא םעד ךָאנ .טרעטשעצ ייז ןוא ףַארגעלעט ןוא טסָאּפ רעד וצ קעװַא
 טשינ זיא ײצילַאּפ רעד ןופ רענייק .הליהק רעד וצ ןוא ןינב-ייצילָאּפ םעד וצ

 ךיוא טָאה'מ .רעוועג ןעמונעגוצ ןוא טרעטשעצ ץלַא טרָאד טָאה'מ .ןעוועג
 -ָאװ יד טרעטשעצ ןעמ טָאה רעטעּפש .הליהק רעד ןיא ןברוח ַא טכַאמעג
 םענייק --- לָאּפָאנָאמ ןופ ןפנָארב םעד ןסָאגעגסיױא ןוא עירַאלעצנַאק ענטסָאל
 -רַא יד ןוא טָאטש ןופ קעוװַא זיא ײצילָאּפ יד .ןעמענ סעּפע טזָאלעג טשינ ןעמ טָאה
 עלעיצעּפס ַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא'ס ,טכַאמ יד ןעמונעגרעביא ןבָאה רעטעב
 רעטעברַא יד .רעטילימ ןעמוקעג זיא סנגרָאמוצ .גנונעדרָא יד ןטיה וצ ךַאוװ
 -גַאנַאפ ךיז טגנַאלרַאפ ןבָאה ןריציפָא יד .ןסַאג יד ןיא טלמַאזעג ךיז ןבָאה
 .ןסָאשעג טשינ ןבָאה רענלעז יד .טגלָאפעג טשינ ייז טָאה'מ רעבָא ,ןייגוצרעד

 םיא ןבָאה םיטַאבעלַאב יד .רָאטַאנרעבוג רעד ןרָאפוצ ןעמוקעג זיא ןכיג ןיא
 ייז ןוא קינװַארּפסיא םעד טלדיזעג טָאה רע .ץלַאז ןוא טיורב טגנַאלרעד

 טפרַאדעג ןבָאה ייז ,בוח רעייז טליפרעד טשינ ןבָאה ייז סָאװרַאפ ןפליהעג ענ

 ןלַאפ וצ ייברעד ןעמוקעגסיוא טלָאװ ייז ןעוו ןליפא ,טנוב םעד ןקיטשרעד
 ,עירעלַאװַאק ןוא עטָאכעיּפ טימ ןרָאװעג טציילפרַאפ זיא לטעטש סָאד .עטיוט
 -וצ זיא "גנונעדרָאק עשירַאצ יד ןוא ןשטנעמ 200 ךרעב ןעמ טָאה טריטסערַא
 .ןרָאװעג טלעטשעגנייא קיר

 -ַאי 230 םעד ןביוהעגנָא ךיז קיירטש רענײמעגלַא רעד טָאה קסירב ןיא
 עכעלטסירק יד .רעטעברַא עשידיי טנזיוט 5 זיב טקיירטשעג ןבָאה'ס .רַאונ

 -רָא ייז לָאז'ס רע ןעוועג טשינ זיא'ס .טקיירטשעג טשינ ןבָאה רעטעברַא
 -ַאיצָאס עשיסור ַא רעדָא עשיליוּפ ַא .ןרעלקפיוא ייז לָאז'ס רעו ןוא ןריזינַאג
 דנוב רעד ןוא קיטעט ןעוועג טשינ קסירב ןיא זיא עיצַאזינַאגרָא עשיטסיל
 טימ טציײלפרַאפ ןעוועג זיא טָאטש יד .ןוט טנעקעג טשינ טלָאמעד סע טָאה

 ןעמ טָאה ןסַאג יד ןיא .רעטילימ ןוא עירעמרַאדנַאשז ,ײצילָאּפ ןופ ןלורטַאּפ
 רעד ,ןגָאלשעג קרַאטש ייז טָאה'מ ןוא ןשטנעמ טרעדנוה ךרעב טריטסערַא
 ,געט 3 טרעיודעג טָאה קיירטש

 ןענַאטשַאב זיא טפַאשרעטעברַא רעד ןופ טפלעה ַא ואוו ,קלַאוװאוס ןיא
 טגיילעגרָאפ ריא טָאה דנוב רעד ..ס.פ.פ יד קיטעט ןעוועג זיא ,ןקַאילָאּפ ןופ

 עשידנוב יד .קיירטש םענײמעגלַא ןַא רַאורבעּפ 6 םעד ןרימַאלקָארּפ וצ
 -ַאב ןעוועג זיא סָאװ ,גנולײטּפָא-ץוש עקרַאטש ַא טיירגעגוצ טָאה עיצַאזינַאגרָא
 רעד ךיוא רעבָא .רעװעג ּפמעט ןוא ןלַאשזניק ,ןרעוולָאװער טימ טנכָאװ
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 ,קירוצ ןוא ןיה טריפעגכרוד טָאטש ןיא טָאה'מ .טיירגעג ךיז טָאה דצ רעטייווצ

 טימ רעטילימ גנולײטּפָא ןַא ,םלוע ןפיוא המיא ןַא ןפרַאװפיױרַא לָאז'ס ידכ

 לייו ,טקיירטשעג לייט ַא זיולב טָאה רעטעברַא עשילוּפ יד ןופ ,ןטַאמרַאה

 -ריוו ַא טַאהעג טָאה דנוב רעד .עיצַאזינַאגרָא עכַאװש ַא ןעוועג זיא .ס.9.9 יד

 םעד טגלָאפעג ןבָאה ייז ןוא רעטעברַא עשילױּפ לייט ןסיוועג ַא ףיוא גנוק

 ןעועג טשינ ןענייז ןעמַאזוצ סעיצַאזינַאגרָא עדייב רעבָא ,ןקיירטש וצ ףור

 ,קיירטש ןיא סױרַא ןלָאז ייז זַא ,רעטעברַא עשיליוּפ עלַא ףיוא ןקריוו וצ חוכב

 ,געט 2 טרעיודעג טָאה קיירטש רעד

 זיא'ס .רַאונַאי 24 םעד ןביוהעגנָא ךיז קיירטש רעד טָאה ענליוו ןיא

 -רַאּפ עשיטסילַאיצָאס עלַא ןופ טעטימָאק-קיירטש ַא ןרָאװעג טעדליבעגסיוא

 ,(סעקיוועשנעמ- .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןוא .ד.ס עשיווטיל ,.ל.ּפ.ק.ד.ס ,.ס.9.9 ,דנוב) ןעייט

 טָאה טעברַא יד ןוא עכַאװש ץנַאג ןעוועג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עשידיי-טשינ יד

 עלַא .רעטעברַא עשידי-טשינ יד ןשיוװצ וליפא ,דנתב רעד רקיעב ןוטעג

 טשינ םגה ,עשידייטשינ ליפ ךיוא ןוא טקיירטשעג ןבָאה רעטעברַא עשידיי

 ןפיוא ,רעטוג ַא ןעוועג קיירטש ןופ ףיולרַאפ רעד זיא געט 2 ךשמב .עלַא

 -רַא רעד וצ ןייגקירוצ ןביוהעגנָא רעטעברַא עכעלטסירק לייט ןבָאה גָאט ןטירד

 ןעמ טָאה רַאונַאי 30 םעד ,ןטסערַא ליפ ןעמוקעגרָאפ ןענייז טָאטש ןיא .טעב

 ,ןפורעגּפָא קיירטש םעד

 .ס.ר ןוא דנוב ןופ עיסימָאק-קיירטש יד טָאה ,.בוג רענליוו ,ןָאגרָאמס ןיא

 "עד ַא טרימרָאפ ךיז טָאה םעד ךָאנ .סַאג ןיא גניטימ ַא טנדרָאעגנייא .ּפ.ַא.ד

 ןוא ײצילָאּפ יד ,רעטעברַא עכעלטסירק ןוא עשידיי טנזיוט 2 ןופ עיצַארטסנָאמ

 "וג רעד ןעמוקעג זיא סנגרָאמוצ .ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה עירעמרַאדנַאשז

 טריטסערַא ןעמ טָאה טכַאנייב .ןקַאזָאק 40 ןוא רענלעז 400 טימ רָאטַאנרעב

 | ,ןשטנעמ 0

 גנולמַאזרַאפ ַא טריזינַאגרָא דנוב רעד טָאה ,.בוג רענליוו ,ענעמשָא ןיא

 -ַאלקָארּפ וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס .רעטעברַא עכעלטסירק ןוא עשידיי ןופ
 -ַארטסנָאמעד ַא ןריפכרוד ןוא טייצ ךָאוװ ַא ףיוא קיירטש םענײמעגלַא ןַא ןרימ

 יד ןפרָאװעג ןבָאה ןכַאפ ערעדנַא ןוא ןעײרעברַאג יד ןופ רעטעברַא יד .עיצ

 ןענייז'ס .ןלוש יד ןופ םידימלת יד ןענַאטשעגוצ ןענייז קיירטש םוצ .טעברַא

 טקיירטשעג ןבָאה'ס .ןעגנורעדָאפ עשימָאנָאקע ןרָאװעג טלעטשעגסױרַא ךיוא

 טָאה'מ .ןרָאװעג ןענואוועג ןענייז ןעגנורעדָאפ יד ןוא רעטעברַא 600 בורק

 .ןקַאזָאק ןוא ײצילָאּפ ךס ַא רעטרע ערעדנַא ןופ טגנערבעגּפָארַא
 -ַאא 22 םעד ןביוהעגנָא ךיז קיירטש רענײמעגלַא רעד טָאה ענוװָאק ןיא

 -טשינ םגה ,רעטעברַא עכעלטסירק יא ,עשידיי יא טקיירטשעג ןבָאה'ס .רָאונ

 קירטש רעד .ןעועג טשינ ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצַאס עשידיי

 "רַא עכעלטסירק יד ןשיװצ עיצַאטיגַא יד .רַאונַאי 29 םעד זיב טרעיודעג טָאה

 ,ןעגנורעדָאפ עשימָאנָאקע טלעטשעגסױרַא קיטייצכיילג ןבָאה עכלעוו ,רעטעּב

 טשינ ײצילָאּפ יד טָאה קיירטש ןופ גָאט ןטשרע ןיא .דנוב רעד טריפעג טָאה

 רָאטַאנרעבוג רעד ןבָאה רעטעּפש .ןסַאג יד ןיא ןעגנולמַאזרַאפ יד טרעטשעג

 ןבָאה ייז ."טנוב, ןגעק עינַאּפמַאק-ץעה ַא גנַאג ןיא טזָאלעג ײצילָאּפ יד ןוא
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 טניימ דנוב זַא ,טרעלקרעד ייברעד ןוא דנוב ןופ ןפורפיוא ןזיוועג םלוע םעד

 ,טנוב ַא וצ ןפור ןדיי ---

 ןדיי ,רעטעברַא עלַא רַאונַאי 21 םעד ןבָאה ,,בוג רענוװָאק ,לעװַאש ןיא

 טרימרָאפ ךיז טָאה'ס .סַאג ןיא סױרַא ןוא טעברַא יד ןפרָאװעג ,ןטסירק ןוא

 ,ןטפירשפיוא עשידיי טימ ןָאפ עטיור ַא ןגָארטעג טָאה'מ ןוא עיצַארטסנַאמעד ַא

 יד ןזָאלוצּפָא טרעדָאפעג ןוא סעיזַאנמיג עדייב טרישרַאמיײברַאפ טָאה עסַאמ יד

 ַא ןוא ןטנַארטסנָאמעד יד ,טימ טקיניײארַאפ ןַאד ךיז ןבָאה רעליש יד ,רעליש

 ,גניטימ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס ואוו ,קרַאמ םוצ קעװַא זיא ןַאמ טנזיוט 2 ןופ הנחמ

 רעבלעוועג עלַא טעמכ .שיסור ןוא שידיי ףיוא -- סעדער 2 ןטלַאהעג טָאה'מ

 טשינ ןוא סעדער יד טרעהעג ,ןענַאטשעג זיא ײצילָאּפ יד ,טכַאמרַאפ ןעמ טָאה

 ןטנַאיצילָאּפ יד ןבָאה ןטנַארטסנָאמעד יד ןופ ןרישרַאמייברַאפ ןתעב .טרעטשעג

 .ןעלטיה יד ןעמונעגּפָארַא

 ןוא .ּפ.ַאד.ס.ר רעד טימ טקידנעטשרַאפ ךיז דנוב רעד טָאה קסנימ ןיא

 טָאה קיירטש רעד .טעטימָאק-קיירטש ַא ןרָאװעג טעדליבעג זיא'ס ןוא .ד.ס

 ,פ.ַא.ד.ס.ר יד זַא ,ןזיועגסױרַא דלַאב ךיז טָאה'ס .רַאונַאי 26 םעד ןבױהעגנָא ךיז

 -טסירק יד ןריפסיורַא טשינ ןענעק ןוא גנוקריוו עקיטשינ ַא ןבָאה .ר.ס יד ןוא

 -רַא עשידיי עלַא ןבָאה דנוב ןופ ףור ןפיוא תעב ,קיירטש ןיא רעטעברַא עכעל

 עכעלטע טלעטשענּפָא ךיוא ןבָאה ןטסידנוב יד .טעברַא יד ןפרָאװעג רעטעב

 טשינ סע ייז ןבָאה רעטרע בור ןיא רעבָא ,רעטעברַא עכעלטסירק טימ ןדָאװַאז

 םייב .רעטילימ טימ ײצילָאּפ ןעוועג ןיוש ןענייז טרָאד לייוו ,ןוט טנעקעג

 שכעלטע ןיא ןבָאה רעטעברַא עכעלטסירק יד ןופ טעברַא יד ןלעטשּפָא ןוואורּפ

 רעד ,ןקַאזָאק ןוא ײצילָאּפ טימ ןסױטשנעמַאזוצ טַאהעג ןטסידנוב יד רעטרע

 ןטייקירעװש .ןענַאטשעגוצ טשינ קיירטש םוצ זיא רעטעברַא עכעלטסירק בור

 29 םעד .(עטלעטשעגנָא-סלדנַאה) סעקישטזַאקירּפ יד טימ ןעוועג ךיוא ןענייז

 .קרַאמ ןפיוא סעקרעמערק יד ןוא רעבלעוועג ןלַאפַאב סענַאגילוכ ןענייז רַאונַאי

 םעד טקידנערַאפ ןעמ טָאה רַאונַאי 230 םעד .םָארגָאּפ ַא וצ טצעהעג טָאה'מ

 .רעטעברַא טנזיוט 2 רעביא טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס ןכלעוו ןיא ,קיירטש

 ןוא 29 םעד טרעיודעג קיירטש רעד טָאה ,,בוג רעקסנימ ,וװָאסירָאב ןיא

 עכעלטסירק יד ןופ טעברַא יד ךיוא טלעטשעגּפָא טָאה דנוב רעד .רַאונַאא 0

 .רעטעברַא עשיסור 400 ןוא עשידיי 800 טקיירטשעג ןבָאה'ס .רעטעברַא

 ,סעיצַארטסנַאמעד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ןעמוקעגרָאפ ןענייז'ס

 יד ,רַאורבעפ 2 םעד קיירטש םעד ןביױוהעגנָא דנוב רעד טָאה קסניּפ ןיא

 ,לָאצ רעניילק ַא ץוחַא ,ןענַאטשעגוצ טשינ ןענייז רעטעברַא עכעלטסירק

 -עּפס טזָאלעגסױרַא טָאה דנוב רעד .ןדיי טימ ןעמָאזוצ טעברַאעג ןבָאה סָאװ

 -יונ יד טרעלקעגפיוא ייז ןוא רעטעברַא עשידיי-טשינ יד וצ ןפורפיוא עלעיצ

 ןייק ןבָאה ייז רעבָא ,ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ןיא ךיז ןקילײטַאבוצטימ טייקיט

 .גָאט ןייא יװ רעמ טשינ טרעיודעג טָאה קיירטש רעד .טַאהעג טשינ הלועּפ

 טָאה'מ עכלעוו ,ןָאזרעּפ 19 טריטסערַא טָאה יז .טעוועדליוועג טָאה ײצילָאּפ יד

 עסיורג ַא ןפורעגסיױרַא טָאה סָאד .לקריצ-יײצילָאּפ ןיא ןגָאלשעצ ךעלקערש

 -ַאֹּפ ףיוא ןטַאטנעטַא עכעלטע ןעמוקעגרָאפ ןענייז םעד בילוצ .גנוגערפיוא
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 ןופ קיירטש ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה קיטייצכיילג .ןעמרַאדנַאשז ןוא ןטנַאיציל
 זיולב טלעטשעגסױרַא ןבָאה ייז ,ןטַאטשקרעװ:ןַאב יד ןיא רעטעברַא טנזיוט 2
 -עג טשינ ןוא קיטילָאּפ ןופ ןסיוו טלָאװעג טשינ ןוא ןעגנורעדָאפ עשימָאנָאקע
 דוב רעד .גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד טימ תוכייש ןייק ןבָאה טלָאװ
 ןייק טשינ זיא געוו רעייז זַא ,ןזייוואוצפיוא ייז טימַאב ךיז ןפורפיוא ןיא טָאה
 .רעקיטכיר

 -עג ןוא רַאונַאי 26 םעד ןביוהעגנָא ךיז קיירטש רעד טָאה קסבעטיוו ןיא
 ץוחַא .ןדיי זיולב טעמכ ,רעטעברַא 1,200 ןבָאה טקיירטשעג .געט 5 טרעיוד
 ,טקילײטַאב טשינ ךיז ןטסירק יד ןבָאה ןעמַאנסיוא עקינייוו

 ןביוהעגנָא ךיז קיירטש רעד טָאה ,.בוג רעקסבעטיוו ,עקווַאלסערק ןיא
 "ור ןוא עשידיי יד טקיירטשעג ןבָאה'ס .געט 4 טרעיודעג ןוא רַאונַאי 26 םעד
 -עג ןבָאה'ס .ןענַאטשעגוצ ןענייז סעקישטזַאקירּפ יד ךיוא ,רעטעברַא עשיס
 ַא טריפעג טָאה'מ .ךעלדיימטסניד עשיסור לייט ַא ןוא עשידיי יד טקיירטש
 -ַאטַאב רעד .רעטילימ ןשיווצ ןפורפיוא טלייטעג ןוא עיצַאטיגַא עכעלדנימ
 ,טנוב ַא ןכַאמ סעדישז יד זַא ,עיצַאטיגַאנגעק ַא ןביױהעגנָא טָאה רידנַאמָאק-ןָאיל
 ,ןליפַא ןסָאשעג טשינ ןטלָאװ ייז זַא ,דנוב םעד טרעכיזרַאפ ןבָאה ןטַאדלָאס יד

 ייווצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז גָאטנוז ןוא תבש .לעּפַאב ַא טַאהעג ןטלָאװ ייז ןעוו
 ןענַאטשעג זיא ײצילָאּפ יד םגה ,קיאור ךרודַא ןענייז סָאװ ,סעיצַארטסנָאמעד
 ,טיירג

 דנוב רעד ..בוג רעקסבעטיוו ,קצָאלָאּפ ןיא ןעגנַאגעגוצ סע זיא שימרוטש
 זיב טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס .רַאונַאי 27 םעד קיירטש םעד ןביוהעגנָא טָאה
 -ַאב 500 טימ עיצַארטסנָאמעד ַא ןעמוקעגרָאפ זיא סנגרָאמוצ ,רעטעברַא 0
 ןטנַאיצילָאּפ הנחמ ַא טימ רעטסײמצילָאּפ רעד ןעמוקעגנָא זיא'ס ,עטקיליײט
 -רעדנַאנַאפ ךיז טרעדָאפעגפיוא ףוסל ןוא געוו קיטש ַא ןעגנַאגעגטימ זיא רע
 טימ טרעפטנעעג ןוא טגלָאפעג טשינ םיא ןבָאה ןטנַארטסנָאמעד יד  ,ןייגוצ
 וצ לעפַאב ַא ןבעגעג טָאה רעטסײמצילָאּפ רעד ,ןפורסיוא ערענָאיצולָאװער

 ךס ַא ןלַאפעג ןענייז סע ןוא ןָאטעג טָאש ַא ךיז טָאה ןליוק לגָאה ַא .ןסיש

 | ,עטעדנואוורַאפ
 ןפרָאװעג .רַאונַאי 25 םעד ןבױהעגנָא ךיז קיירטש רעד טָאה וװעליהָאמ ןיא

 ענעעזעגנָא ןַא ךיוא רעבָא ,ןדיי בור רעד ,רעטעברַא 800 ןבָאה טעברַא יד
 גָאט ןטייווצ םעד .טריטסערַא ןעמ טָאה רעקייוטש רעקילטנעצ .ןטסירק לָאצ
 28 םעד תבש .יײצילָאּפ רעד טימ ןסױטשנעמַאזוצ עכעלטע ןעמוקעגרָאפ ןענייז
 -רַאפ ענײמעגלַא ןַא ןעמוקעגרָאפ ,ברעמ ךָאנ דלַאב ,זיולק ַא ןיא זיא רַאונַאי

 יד ךָאנ .סעטרבח ןוא םירבח 200 ןענייז ןעוועג ,ןטסידנוב יד ןופ גנולמַאז
 טָאה רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןבַאגפיוא יד ןגעוו ןוא עגַאל רעד ןגעוו סעדער
 רעטעּפש ךיז טָאה ײצילָאּפ יד .העובש יד ןעגנוזעג המיב רעד ןופ רָאכ רעד
 טנעקעג טשינרָאג טָאה יז רעבָא ,שמש ןוא יאבג ןופ ןייגרעד וצ סעּפע טימַאב
 -עג ןבָאה .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןוא דנוב ןופ סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד .ןסיוורעד ךיז
 .שידיי ןוא שיסור ןיא לטעלב ַא טזָאלעגסױרַא םעד ןגעוו ןוא ךַאמּפָא ןַא ןסָאלש

 זיא טנעמָאמ ןשירָאטסיה ןקיטכיוו ןבילוצ : ןרָאװעג טגָאזעג זיא ךַאמּפָא ןיא
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 ,סעיצַאזינַאגרָא .ד.ס יד ןופ טייקיטעט עמַאזנימעג יד קיטיונ סרעדנוזַאב
 טרעוװ ךַאמּפָא רעד .עגַארפ רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעד ןיא תועד-יקולח יד ץָארט

 ןָאיַאר ןוא וועליהָאמ ןיא טעברַא דנוב רעד (1 :ןעגנוגנידַאב יד ףיוא ןסָאלשעג

 -טסירק םעד ןשיווצ טעברַא .ּפ.ַא.ד.ס.ר יד .טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןשיווצ
 -נַא רעד ענייא ןפלעה ןפרַאד סעיצַאזינַאגרָא עדייב (2 .טַאירַאטעלָארּפ ןכעל
 -ַאגֹרָא עדייב ןופ רעייטשרָאפ ןופ עיסימָאק ַא טעדליבעג טרעוו'ס (3 .רערעד
 ןדײשטנַא ןפרַאד טעוו עיסימָאק יד .ןעגנוגנידַאב עכיילג ףיוא --- סעיצַאזינ
 -ָארּפ רעדיוו רַאורבעפ ןטייווצ םעד זיא סייררעביא ןַא ךָאנ .םינינע עמַאזניימעג
 ךרעב טעברַא יד ןפרָאװעג ןבָאה'ס ,קיירטש רענײמעגלַא ןַא ןרָאװעג טרימַאלק

 "עג טשינ ןענייז רעדניק יד .עכעלטסירק ליפ ייז ןשיווצ ,רעטעברַא טנזיוט
 ךס ַא טריזיליבָאמ טָאה רָאטַאנרעבוג רעד .םירדח ןוא ןלוש יד ןיא ןעגנַאג
 -רעדרעמ ייז ןוא רעקיירטש 27 טריטסערַא טָאה'מ .,רעטילימ ןוא ײצילָאּפ
 .םָארגָאּפ ַא טימ טָארדעג טָאה ווָאנָאידָאר רעטסײמצילָאּפ רעד .ןגָאלשעצ ךעל

 טשינ ךיז קיירטש ןיא ןבָאה ןויצ-ילעוּפ יד .געט 2 טרעיודעג טָאה קיירטש רעד
 ,טקילײטַאב

 טרעיודעג קיירטש רענײײמעגלַא רעד טָאה ,,בוג רעוועליהָאמ ,לעמָאה ןיא
 ַא טָאה רַאונַאי 26 םעד .תונברק טימ שימרוטש ךיודַא זיא ןוא ךָאװ ַא
 טָאה דנוב רעד עכלעוו ףיוא ,רעטעברַא עכעלטסירק עקיניזטסואווַאב עּפורג
 טשינ זיא סָאד .ןטַאטשקרעװ:ןַאב יד ןלעטשּפָא טוואורּפעג ,העּפשה ַא טַאהעג
 טשינ ןוא ןעמרַאדנַאשז ףליהוצ ןעמונעג ןבָאה רעטעברַא-ןַאב יד .ןעגנולעג
 -ַאי 29 םעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה קיירטש רעד .קיירטש םעד ןביױהנָא טזָאלעג
 םעד ברע ,תבש .ןדיי זיולב ,רעטעברַא 1,500 טקיירטשעג ןבָאה'ס .רַאונ
 ןַא רַאפ להוש רעסיורג רעד ןיא עדער ַא ןטלַאהעג טסידנוב ַא טָאה ,קיירטש
 ,2,000 בורק ןופ םלוע

 ,עטלעטשעגנָא ,רעטעברַא עשידיי עלַא קיירטש ןיא סױרַא ןענייז גָאטנוז
 יד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז גָאט ןצנַאג ַא .ךעלדיימטסניד יד וליפא ,רערעל

 ןעמ טָאה רַאונַאי 20 םעד .רעטילימ ןוא יײצילָאּפ טימ ןסױטשנעמַאזוצ ןסַאג
 ןענייז גָאט םעד ןיא .רעטעברַא:-ןַאב עקיניזטסואווַאב יד ןופ 19 טריטסערַא
 םעד ןגעוו טדערעג ךיוא טָאה'מ עכלעוו ןיא ,ןעגנולמַאזרַאפ ךס ַא ןעמוקעגרָאפ
 .טשינ ןקיירטש עכעלטסירק יד םגה ,ןקיירטש ןפרַאד רעטעברַא עשידיי יד זַא
 ַא .רעטרע ערעדנַא ןוא ןלהוש יד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןעגנולמַאזרַאפ יד
 ןוא ןטסידנוב טימ סעומש ַא טריפרַאפ טָאה ןטָאדלָאס ענסַאּפַאז ןופ לורטַאּפ
 ,ןרָאװעג רָאװעג םעד ןגעוו זיא עװטסלַאשטַאנ .ןליוק יד ןבעגעגקעװַא ייז ףוסל

 .עמרַאזַאק ןיא לורטַאּפ םעד טריפעגקעװַא ןוא ןעמוקעג זיא רידנַאמָאק רעד
 ןעוו ,ןלהוש יד ןיא ןעגנולמַאזרַאפ ןעמוקעגרָאפ רעדיוװ ןענייז רַאונַאי 31 םעד
 טָאה'ס .רעטילימ ןעמוקעגנָא ףיוה:להוש ןפיוא זיא ,סױרַא זיא םלוע רעד
 -עג ןבָאה ןטסידנוב יד ,ןסָאשעג ןבָאה ןטַאדלָאס יד .ףמַאק ַא טלקיװטנַא ךיז

 טוט ןלַאפעג זיא ,טלַא רָאי 18 ,ןיקרָאװד הרפש ןירעטעברַא יד .טרעפטנע
 טימ רעטעּפש זיא ,טעדנואוורַאפ קרַאטש ,טלַא רָאי 16 ,ןַאהַאק ןוא ,טרָא ןפיוא
 "יורג רָאג ַא ,עטעדנואוורַאפ עכעלטע ךָאנ זעוועג ןענייז'ס .ןברָאטשעג גָאט ַא
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 -רַא עכעלטסירק לָאצ עניילק ַא ךיוא ןוא ןדיי םתס ,רעטעברַא -- םלוע רעס
 רעקיביײא וצ עטרבח ענעסָאשרעד יד ןטײלגַאב ןעמוקעג זיא -- רעטעב
 עיצַארטסנַאמעד ַא טרימרָאפ ןַאמ טנזיוט 2 ןבָאה םלוע-תיב ןופ סגעווקירוצ ,ור
 טסירגַאב ןוא עמרוט יד ייברַאפ זיא עיצַארטסנַאמעד יד .,ןיירַא טָאטש ןיא
 רעד טָאה סָאג רעוװעצנַאימור ףיוא סעמרַאזַאק יד ייב .םירבח עטריטסערַא יד
 ןיא .םלוע ןיא ןטינשעגניײרַא ךיז ןקַאזָאק גנולײטּפָא ןַא טימ רעטסײמצילָאּפ
 םלוע:תיב ןפיוא טריפעגרעביא םייהעג יײצילָאּפ יד טָאה טכַאנ רעבלעז רעד
 ,םינרבק יד ןלױפַאב ןבָאה ייז .ןַאהַאק םענעברָאטשעג םעד ,ןברק ןטייווצ םעד
 עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד .ירפ רעד ןיא דלַאב ןייז רבקמ תמ םעד ןלָאז ייז זַא
 ךיז ןבָאה םלוע-תיב ןפיוא ,הרובק רעד טימ ןטרַאװ לָאז'מ זַא ,טגָאזעגנָא טָאה
 םתס ,עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא עשידיי עלַא ,ןשטנעמ טנזיוט 2 טלמַאזרַאפ
 ןעגנַאגעג ןעמ זיא םלוע-תיב ןופ קירוצ .רעטעברַא עשיסור ךס ַא ךיוא יוװ ןדיי
 ןבָאה ייז רעבָא ,ןקַאזָאק טימ רעטסײמצילָאּפ רעד טרַאװעג טָאה'ס .ןעמַאזוצ
 .טעּפעשטעג טשינ

 30 םעד ןביוהעגנָא ךיז קיירטש רעד טָאה ,.בוג רעוװעליהָאמ ,ווָאלקש ןיא
 יד .טקיירטשעג ןבָאה -- לָאצ ןיא 200 --- רעטעברַא עשידיי עלַא ,רַאונַאי
 ןופ םירעיוּפ --- ?סעשטּפַאל ןיא ןקַאזָאקק ףליה וצ טגנערבעג טָאה יײצילָאּפ

 יד ןשיווצ ןסױטשנעמַאזוצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז סנגרָאמוצ .רעפרעד עקימורַא
 ּפעלק ןעמוקַאב ןבָאה םירעיוּפ יד ,יײצילָאּפ-ףליהעג רעד ןוא רעטעברַא עשידיי
 ןייק טַאהעג טשינ ללכב ןבָאה לייט .רעפרעד יד ןיא ןפָאלעצ ךיז ןענייז ייז ןוא
 רימ ןלָאז סָאװרַאפ --- טהנעטעג ןבָאה ייז .עבַאגפיוא רעייז ןליפרעד וצ קשח
 ןייז ןלָאז ץירּפ רעד ןוא טַארב שַאנ ַא ןליוו ייז זַא ,ןטנַארטסנָאמעד יד ןגָאלש
 ןענייז ןדיי םתס .עיצַארטסנָאמעד ַא ןעמוקעגרָאפ זיא גָאט ןבלעז ןיא ? ךיילג
 ןוא סנטייו ןופ ןענַאטשעג זיא יײצילָאּפ יד ,טרישרַאמטימ ןוא ןענַאטשעגוצ
 ןסָאשעג .ָאב רעד טָאה ךיז ןײגרעדנַאנַאפ םייב .ןּפעשט וצ טַאהעג ארומ
 ,ןטפול רעד ןיא

 רעטרע עניילק ערעדנַא ןיא ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענייז ןקיירטש ענײמעגלַא
 -עפ 4 םעד ,טכַאנרַאפ תבש טָאה ןישטָאלָאט ןיא .עינרעבוג רעװעליהָאמ ןופ

 סױרַא זיא םלוע רעד .עיצַארטסנָאמעד ַא טנדרָאעגנייא דנוב רעד ,רַאורב
 -ַארטסנָאמעד רעד וצ ןענַאטשעגוצ זיא ייז ןופ לייט ַא ןוא תוליפת:-יתב יד ןופ
 -עלַאב יד ןופ טגנַאלרַאפ ןוא װַאטסירּפ רעד ןעמוקענּפָארַא זיא גָאטנוז ,עיצ
 טשינ טָאה רע .?סעקינלָאמַארק, יד ןענייז סע רעווװ ןגָאז םיא לָאז ןעמ םיטַאב
 -טַאיסעד עסַאמ ַא טגנערבעג ןעמ טָאה רעפרעד עקימורַא יד ןופ .טלעוּפעג
 עיצַארטסנָאמעד ַא ןעמוקעגרָאפ רַאורבעפ 6 םעד זיא אקטעיוו ןיא -- .סעקינ
 "ור ןופ ןענַאטשַאב זיא טייהרעמ יד) רעטעברַא עכעלטסירק ןוא עשידיי ןופ

 -ָאֹּפ יד ןעוו .ןעגנַאגעגכָאנ זיא שארב װַאטסירּפ ַא טיִמ ײצילָאּפ יד .(עשיס |
 טדנעוװעג ךיז ווַאטסירּפ רעד טָאה ,ןרעיווָארַאטס עּפורג ַא טנגעגַאב טָאה ייציל
 ןכַאמ ןליוו סָאװ ,ןטַארקָאמעד יד ןקירדרעטנוא ןפלעה םיא ןלָאז ייז זַא ,ייז וצ
 ןפרָאװעג ךיז ןבָאה ײצילָאּפ יד ןוא ןרעיװָארַאטס יד .הכולמ *עקסווָאדישז, ַא
 ןעיורפ ךיוא ןבָאה ייז .ןדרעװש ןוא סעניבוד ,סנזייא טימ רעטעברַא יד ףיוא

180 



 רע .ןקַאזָאק 80 טימ קינװַארּפסיא רעד ןעמוקעג זיא'ס .טעװענַאשעג טשינ

 תואצוה ףיוא לבור 60 ייז ןופ טגנַאלרַאפ ןוא ןדיי עכעלטע ךיז וצ ןפורעג טָאה

 ןבעג וצ טגָאזעגּפָא ןוא קידריװ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ןדיי יד .ןקַאזָאק יד רַאפ

 ךיוא -- .ןטסירק ןוא ןדיי לָאצ ַא טריטסערַא טָאה'מ ,טלעג קעווצ םעד ףיוא

 עשידיי ןופ עיצַארטסנָאמעד עמַאזניימעג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא יקרָאג-ירָאג ןיא

 ָאנָארגַא רעד ןופ רעליש ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ ,רעטעברַא עשיסור ןוא

 -עד יד ןעוו ,ןעמוקעג זיא יײצילָאּפ ,לוש-רעקרעװטנַאה ןופ ןוא לוש רעשימ

 -ַאפ ךיז טרעדָאפעגפיוא טָאה יז ,ןרימרָאפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה עיצַארטסנָאמ

 חוכ טימ טוואורּפעג יז טָאה ןַאד .טגלָאפעג טשינ טָאה'מ רעבָא ,ןייגוצרעדנַאנ

 "נָאמעד יד ןוא ןטנַאיצילָאּפ יד ןסױטשעגקעװַא טָאה ןעמ רעבָא ,ןזָאל טשינ

 ןָא ןוא ןעגנַאגעגכָאנ ןטייוו ןופ זיא יײצילָאּפ יד .ןעמוקעגרָאפ זיא עיצַארטס
 -- ןטנַארטסנָאמעד 2 .ןטניה ןופ ןטנַארטסנָאמעד יד ןיא ןסָאשעג גנונרָאװ

 .טעדנואוורַאפ ןרָאװעג ןענייז 4 ןוא טרָא ןפיוא טיוט ןלַאפעג ןענייז --- רעליש

 .תוריד יד ןיא ןוא ןסַאג יד ןיא ןטסערַא ןעמוקעגרָאפ ןענייז טכַאנייב
 ןוא רַאונַאי 20 םעד ןביױהעגנָא ךיז קיירטש רעד טָאה וועשטידרעב ןיא

 -נָאמעד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאג ןעמוקעגרָאפ ןעניי'ס .געט 23 טרעיודעג
 רעד ןוא .ָאב ןשידנוב ןשיוװצ ןסױטשנעמַאזצ ךס ַא ךיוא יו ,סעיצַארטס
 .ןטסערַא ןעוועג ךיוא ןענייז סע .ןסָאשעגרעביא קיטייזנגעק ךיז טָאה'מ .יײצילָאּפ
 ןסַאג יד ןיא טריפעגסיורַא טָאה'מ .טעװעטַאקעג ןעמ טָאה עטריטסערַא יד
 טנזיוט 2 .ןטפעשעג יד ןענעפע וצ ןלױפַאב טָאה ײצילָאּפ יד .רעטילימ ךס ַא
 ןענייז ןעגנואימַאב יד ץָארט .טקיירטשעג ןבָאה עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא
 עפורג עניילק יד .קיירטש םוצ ןענַאטשעגוצ טשינ רעטעברַא עכעלטסירק יד
 -עג טשינ ייז טָאה ןוא העּפשה עּפַאנק ַא טַאהעג ייז ןשיווצ טָאה .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ
 ,ןקיירטשוצטימ ןגעװַאב טנעק

 רעד .רַאונַאי 31 םעד ןביוהעגנָא קיירטש םעד ןעמ טָאה רימָאטישז ןיא
 1,800 טקיירטשעג ןבָאה גָאט ןטשרע םעד .געט 272 טרעיודעג טָאה קיירטש
 -- לָאַצ רעד ןופ טפלעה ַא זיולב גָאט 2 םעד ,עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא
 קיירטש רעד .טקיירטשעג ךיוא ןבָאה רעליש לייט ַא .עשידיי זיולב טעמכ

 .(סעקיוועשנעמ) .ּ.ַא.ד.ם.ר ןוא דנוב ןופ עיסימָאק ַא ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא זיא
 ןגעווַאב טנעקעג טשינ ןוא העּפשה עכַאװש ַא טַאהעג רעבָא טָאה עטצעל יד
 -רופ טימ ןעמַאזוצ ײצילָאּפ יד .,ןקיירטש וצ רעטעברַא עכעלטסירק עסַאמ יד
 -רַא יד ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ ןוא ןלַאפַאב זיא ןטַאדלָאס ענסַאּפַאז ןוא סענַאמ

 ,טריטסערַא ןעמ טָאה קילטנעצ עכעלטע .,ןטסיזַאנמיג ןוא רעטעב
 ,(+:* טעטש ערעדנַא לָאצ רעסיורג ַא ןופ ןטכירַאב יד ןביג רעדליב עכעלנע

: 
 לא

 -ןיד ןרָאלק ַא ןבעגּפָא ךיז טװאורּפעג ןעמ טָאה ןשינעעשעג-רַאונַאי יד ךָאנ
 סָאװ ? הנחמ עשירַאטעלָארּפ יד זיא קרַאטש יװ :טײדַאב ץלַא סָאד סָאװ ןובשחו
 -סיורַא ערענָאיצולָאװער יד ןיא ןעקנוהעגרעטנוא טָאה סָאװ ןוא טוג ןעוועג זיא
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 ןוא ןלעטש טציא ךיז ןעמ ףרַאד ןבַאגפיוא עטערקנָאק ערעסָאװ ? ןעגנוטערט
 ךיז טפַאשרעטעברַא ערענָאיצולָאװער יד לָאז יצ ? רעטייוו ןוט ןעמ לָאז סָאװ
 רעד זיא יצ ?עטעדניברַאפ ןכוז רעדָא תוחוכ ענעגייא ףיוא זיולב ןזָאלרַאפ
 -ליגדנע ןייז רעדָא ּפעלק ענעמוקַאב יד ןטלַאהוצסיוא קרַאטש גונעג ךָאנ אנוש
 רעד ןופ ןגַארפ עכעלנע ןוא יד --- ?טנָאנ רָאג ןיוש זיא ךורבנעמַאזוצ רעקיט
 ,טייקפרַאש רעלופ טימ טלעטשעג ךיז ןבָאה עיגעטַארטס רערענָאיצולָאװער

 -ער יד, :רעפטנע ַאזַא ןבעגעג טָאה דנוב ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ רעד
 ןשירַאטעלָארּפ ןפרַאש ַא טגָארט ,דנַאלסור ןיא רָאפ טציא טמוק סָאװ ,עיצולָאװ
 ןופ ןסַאמ עטיירב טימ לופ זיא ץַאלּפ-ףמַאק רעשירָאטסיה רעד .רעטקַארַאכ
 ,.ןטביש עטספיט יד ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה'ס ,"טַאירַאטעלָארּפ ןקיטָאטש םעד
 יד ןילּפיצסיד ןוא ןייזטסואווַאב ריא טימ סיוא ךיז טנכייצ דנַאל ןצנַאג ןיא;
 ,טָאטש-טּפױה יד רעדייא רעכעה ךס ַא טרּפ םעד ןיא טייטש עכלעוו ,ץניווָארּפ
 יד גנוגעװַאב רעד ןיא לָאר עטסקיטכיוװ יד ןליּפש ץניװָארּפ רעד ןשיווצ ןוא
 לוק םוצ וצ ךיז ןרעה ןסַאמ יד ואוו ,(ברעמ ןופ לכ-םדוק) רעדנעלצענערג
 רעדנעלצענערג יד ןיא ןעוו ,טייצ רעד ןיא, ..."עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ
 ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג ןײמעגלַא ןיא גנוגעװַאב רעד ןופ גנוריפנָא יד זיא
 גנוגעװַאב יד דנַאלסור ןופ רטנעצ םעד ןיא זיא ,עיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעד
 רעדָא ,סעיצַאזינַאגרָא עלַאגעל ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא רעדָא ןעמוקעגרָאפ
 -יסַאּפ יד, ..עיצַאזינַאגרָא זיא טשינ רעכלעוו ןופ גנוריפנָא רעד ןָא רָאג
 רעד ןופ ןטײקכַאװש-עיצַאזינַאגרָא יד טקעדעגפיוא ןבָאה רַאונַאי ןופ ןעגנור
 ןיא ךיוא רָאנ ,גרוברעטעּפ ןיא זיולב טשינ עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשיסור
 רעשיסור רעד ןופ סעּפורג ןוא ןשטנעמ ענלצנייא, ...?ץניװָארּפ רעשיסור רעד
 ךס ַא ףיוא טייג עינַאװערָאה רעייז רָאנ ,ליפ ןעוט עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס
 ןוא טײקכַאװש ,טייקטיירגעגוצ טשינ ,טײקנזָאלעגּפָא רעד רעביא ןריולרַאפ
 "סעיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןופ טייקנסירעגּפָא

 טריפעגנָא עיצַאזינַאגרָא יד טָאה ָאד .דנוב םייב ןעוועג זיא שרעדנַא
 ןופ ףור םעד קידנגלָאפ ,העש עכעלטע ענייא ןיא, .ןעגנוטערטסױרַא יד טימ
 ןפרָאװעג רעירַאטעלָארּפ רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה ןבָאה ,סעיצַאזינַאגרָא יד
 שלעירטסודניא עצנַאג סָאד טלעטשענּפָא ךיז טָאה םעד ךָאנ ףכית ,טעברַא יד
 -סױרַא טרעהעגפיוא ןבָאה'ס ,ןרָאטנַאק ,ןעניזַאגַאמ ןסָאלשעג ךיז ןבָאה'ס ,ןבעל
 ןכעלנייוועגמוא ןַא ןעמונעגנָא טָאה טָאטש עצנָאג יד ןוא ןעגנוטייצ יד ןייגוצ
 סױרַא טפור סָאװ ,טלַאטשעג עשיפיצעּפס ענעי -- ןעזסיוא ןקיאורמוא ןוא
 לַאנגיס ןכָאנ,... ?'עיצולָאװער' טרָאװ עקידנטיידַאב-ליפ סָאד ןעמעלַא ייב
 ַא טימ ןוא ךיג טרעהעגפיוא ןקייוטש יד ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא ערעזנוא ןופ
 ,ןסַאמ-רעטעברַא יד זיולב טשינ טגלָאפעג ןבָאה !טעטימָאקק םעד; ..."רדס
 עשירַאטעלָארּפ-טשינ עטיירב יד ףיוא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה סולפנייא ןייז רָאנ
 ןבָאה עכלעוו ,עקסײצילָאּפ יד טרעפטנעעג ןבָאה רעמערק יד וליפא .ןטכיש
 יד ןכַאמוצ ןסייהעג טָאה טעטימָאק רעד' :ןטפעשעג יד ןענפע ןסייהעג ייז
 יד ןענפע ןגעלפ ייז ןוא -- !ןענפע וצ ןעוו ןגָאזנָא ןיוש טעװ רע ,ןעניזַאגַאמ
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 יד סעיצַאמַאלקָארּפ ערעזנוא ןיא טנעיילעג ןבָאה ייז ןעוו ,ןַאד רָאנ ןטפעשעג
 ,(ג"קיירטש םעד ןרעהפיוא לָאז ןעמ זַא ,העדוה

 -רַא עשיסור יד ןענייז ןייזטסואווַאב ןשיטילָאּפ ןוא טײקטריזינַאגרָא ןיא
 ,סעינרעבוג-ברעמ יד ןיא .עשידיי יד יבגל קילעטשרעטניה ןעוועג רעטעב

 ןענייז ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ בשומה-םוחת רעד ןעוועג זיא'ס ואוו
 יז ןענייז ךָאנ םעד וצ ןוא .ּפ.ַאיד.ס.ר רעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא קינייװ ןעוועג
 ןופ ןענַאטשַאב בור'יּפ-לע ןענייז ייז .גנוקריוו רעּפַאנק טימ ,ךַאװש ןעוועג
 -רַאפ עכַאװש טַאהעג עסַאמ:רעטעברַא רעד טימ ןוא ןטנעגילעטניא-ןדיי
 תמחמ .טריפעג טשינ רעבָא ,טרידנעטערּפ זיולב ןבָאה ייז .,ןעגנודניב
 ןעמוקעגסיוא דנוב םעד ןענָאיַאר ןוא טעטש לָאצ רעשּפיה ַא ןיא זיא םעד
 יד טימ ןריפנָא ןוא ןריזינַאגרָא ןופ טסַאל-טּפיױה יד רעדָא ןיײלַא ןגָארט וצ

 -רַאונַאי יד ןופ לכה-ךס ַא קידנעיצרעטנוא .ןעגנוטערטסױרַא ערענָאיצולָאװער
 : ריפסיוא ַאזַא וצ ןעמוקעג רעוט עשידנוב יד ןענייז ,ןשינעעשעג

 -טּפיוה יד טליּפשעג סעיצַאזינַאגרָא ערעזנוא ןבָאה 'דנוב' ןופ ןָאיַאר ןיא;
 ויא ןרעױדַאב םוצ; ...?גנוגעװַאב-רַאונַאי רעד ןיא לָאר עקידנריפנָא יד ,לָאר
 םורד ןפיוא לייט םוצ ןוא עטיל ןיא גנוגעװַאב רעד ןופ טײקיסעמנַאלּפ יד

 -עג ןבָאה עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא ענעי סָאװ ,םעד ךרוד ןרָאװעג טרעטשעג
 ,טַאירַאטעלָארּפ ןכעלטסירק ןשיוװצ טעברַא יד ןריפ טפרַאדעג רעדָא טריפ

 -:יברַאפ עטסעפ ןוא עטסנרע ןייק טגָאמרַאפ טשינ רעטרע ךס ַא ןיא ןבָאה
 רעבָאק .."רעטעברַא עשיסור ןוא עשילױּפ ןטכיש עטיירב יד ןשיװצ ןעגנוד
 -רַאונַאי יד סָאװ ,גנוגעװַאב יד זיא ,ןעגנוניישרעד עכעלנייּפ יד טָא ץוחַא
 ןופ ןעוועג ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןשיוװצ ןפורעגסױרַא ןבָאה ןשינעעשעג
 ,טרַאװרעדמוא טושּפ ןעוועג סָאד זיא ליפ רַאפ זַא ,םענרַאפ ןוא טפַארק ַאזַא
 -ַאב רעד ןופ ךירטש רעלופטרעוו עמַאס ןוא רעשיטסירעטקַארַאכ רעד
 -סױרַא ןענייז ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי יד סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא גנוגעוו
 ,ןטעטימָאק עקיטרָא ערעזנוא ןופ גנוריפ רעטריזינַאגרָא רעד רעטנוא ןטערטעג
 רע ןעוו ןוא ןָא ךיז טביוה קיירטש ַא ןעוו ןסָאלשַאב טָאה טעטימָאק רעד
 -נָאמעד ,ןעגניטימ ,ןעגנולמַאזרַאפ יד טמיטשַאב טָאה רע .ןקידנע ךיז לָאז
 ,לָארטנָאק ןוא גנוריפנָא ןייז רעטנוא ןעמוקעגרָאפ זיא ץלַא -- סעיצַארטס
 ץלַא טּפַאכרַאפ טָאה יז ,ןסקַאװעג לענש רעיוהעגמוא זיא גנוגעווַאב יד רעבָא
 ףיוא זיא יז .רעטעברַא ןסַאמ ,עטרירעג טשינ ךָאנ ןַאד זיב ,ערעטיירב
 -ַאגרָא יד ןכערב ןעמונעג ןוא דרע רעד רעטנוא ןופ סױרַא טפלעה רעטוג ַא
 -ַאב ערעדנַא רָאג ייב טעדליבעגסיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןעמַאר עלענָאיצַאזינ
 ,(:ב* "ןעגנוגניד

 עשידיי יד ןופ לָאר יד טצַאשעגּפָא ױזַא ןבָאה ןטסידנוב זיולב טשינ ןוא
 טנעקרענָא ךיוא ןבָאה סָאד .דנוב ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא רעטעברַא
 רעקירָאטסיה רעשיטסינומָאק רעד .רעגַאל ןשירענגעק ןופ רעוט עכעלרע

 רַאונַאי 9 ןופ ןשינעעשעג רעגרוברעטעּפ יד, :ןבירשעג טָאה רעדניבכוב .א .נ
 :גנוגעווַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא גנַאלקּפָא ןסיורג ַא ןפורעגסױרַא ןבָאה
 טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ גנוטערטסורַא-ןסַאמ ַא ןעוועג םרוג ןבָאה ייז
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 -ַאטשעג זיא גנוטערטסױרַא רעד ןופ שארב .'בשומה-םוחת' ןצנַאג ןיא טעמכ
 קנַאד ַא; .."רעריפנָא ןוא רָאטַאזינַאגרָא ןייז ןעוועג זיא רע .דנוב רעד ןענ
 וצ ןזיװַאב ןוא רָאי 10 רעביא טעברַאעג ןיוש ָאד טָאה דנוב רעד סָאװ םעד
 -עװַאב יד זיא ,ןסַאמ יד טימ ךיז ןדניברַאפ גנע ןוא ןעלצרָאװ עפיט ןזָאל
 יד .גלָאפרעד סיורג טימ ןעגנַאגעגכרודַא ,טריזינַאגרָא טָאה רע סָאװ ,גנוג
 ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא רעביא ןסָאגעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה עילַאוװכ-קיירטש

 -עג לײטנָא םוטעמוא טעמכ ןבָאה ןקיירטש יד ןיא, ..."דנוב ןופ ןָאיַאר ןיא
 -וא טשינ ןענייז רעטעברַא עשיסור יד .רעטעברַא עשידיי יד זיולב ןעמונ
 ןבָאה לעטשנעמַאזוצ ןטשימעג ַא טימ ןטַאטשקרעװ ןיא .ןענַאטשעגוצ םוטעמ
 .רעטעברַא עשיסור יד ךיוא טעברַא יד ןפרָאװעג ןדיי יד טימ ןעמַאזוצ
 ןענייז ,עשיסור ךעלסילשסיוא טעברַאעג ןבָאה'ס ואוו ,ןעגנומענרעטנוא יד
 רעצנַאג ַא ןיא ,ןקיירטש יד וצ ןענַאטשעגוצ טשינ ללכב רעטרע ליפ ןיא
 דנַאטשרעדיװ ןקרַאטש ַא טלעטשעג רעטעברַא עשיסור יד ןבָאה טעטש ייר
 ןיא ,לשמל ,ױזַא ,ןקירבַאפ ןוא ןדָאװַאז יד ןלעטשוצּפָא ןוואורּפ יד תעב

 ,קסירב .,ועשטידרעב ,ענווָארבוד ,קסניּפ ,קסיורבָאב ,קסנימ ןיא ןעשעג
 -טסירק יד זַא ,טרַאװעג רעטעברַא עשידיי יד ןבָאה ,ןקיירטש יד קידנבױהנָא
 קרַאטש טָאה עטצעל יד ןופ גָאזּפָא רעד .ןייטשוצ ןלָאז רעטעברַא עכעל
 סָאד זיא טעטש לייט ןיא .עקידנקיירטש יד ןופ גנומיטש רעד ףיוא טקריוועג
 -רַא-עיצַאטיגַא יד .ןקיירטש יד ןסיירעביא ןקיטייצירפ ןופ הביס יד ןעוועג
 טשינ ללכב רעדָא ךַאװש זיא גנורעקלעפַאב רעשיסור רעד ןשיװצ טעב
 יד .."גנוגעווַאב רעד ץוחמ ןבילבעג יז זיא רעבירעד ,ןרָאװעג טריפעג
 ױזַא ,ןקיירטש יד ןגעק ןטערטעגסױרַא טעטש ייר ַא ןיא, ןענייז ןויצ-ילעופ
 ןיא .ועליהָאמ ,שטיראּפ ,וָאסירָאב ,שזדָאל ,קסורבָאב ןיא ןעוועג זיא
 וצ ךּפיהל;ע .."רעכערב-קיירטש ןעוועג רעדילגטימ ערעייז ןענייז ווָאסירָאב
 -סױרַא עשיכיטס ַא טשינ ןעמוקעגרָאפ דנוב ןופ ןָאיַאר ןיא זיא רעטרע ערעדנַא
 -ַאנ ,עטריזינַאגרָא ןוא עטיירגעגוצ םאזימ ַא רָאנ ,ןסַאמ יד ןופ גנוטערט
 -ַאצ ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא ךעלגעמ ןעוועג זיא סָאד לפיוו ףיוא ,ךעלריט
 ךס ַא ןזיװעגסיױרַא רעטעברַא עשידיי יד ןבָאה געט יד ןיא , ,,,"םישזער ןשיר
 ןיא ןברַאטש וצ טייקטיירג ןוא טייקנקָארשרעדמוא ,םזיאָארעה ןרענָאיצולָאװער
 ענעמוקעגרָאפ יד ןופ טיײקידנטײדַאב יד, ..."גנושרעהטסבלעז רעד טימ ףמַאק
 -ער עקידרדסכ יד ךיז טנָאמרעד'מ ןעוו ,טלוב רעמ ךָאנ טרעוו ןשינעעשעג
 עשיאייצילָאּפ עקידרדסכ יד .ןטילעג טָאה דנוב רעד עכלעוו ןופ ,סעיסערּפ
 ,טעברַא רעד ןיא עיצַאזינַאגרָאעד ַא טגנערבעגניירַא ןבָאה ןעגנורעטשעצ
 -רַאפ טינ רעבָא טכַאװשעגּפָא ןבָאה ,רעטעברַא עטסעב יד ןעמונעגוצ ןבָאה
 טסעפ גונעג ןייז וצ ןזיװעגסיױרַא ךיז ןבָאה ייז ןוא סעיצַאזינַאגרָא יד טעטכינ
 ןזיוועג טָאה גנוגעװַאב יד .גנוגעװַאב רעד טימ ןריפוצנָא ידכ ,קרַאטש ןוא
 -ער עלעיצנעטָאּפ ערעיוהעגמוא ןוא טעטירַאדילָאס עטלקיװטנַא קרַאטש יד

 ,(:"ןסַאמ יד ןופ טפַארק ערענָאיצולָאװ
 ןוא ןטייז עכַאװש ענעגייא ענייז טקוקרַאפ טשינ ךיוא טָאה דנוב רעד

 טצַאשעגּפָא טָאה רע ןכלעוו ןיא ,(1905 רַאורבעפ) ףורפיוא ןַא ןיא .ןרעלעפ
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 רעד זַא ,טגָאזעג טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה ,ןשינעעשעג-רַאונַאי יד
 ןרעלעפ ענעדישרַאפ טקעדעגפיוא טעטש ליפ ןיא טָאה דנַאטשפיוא-רַאונַאי

 ןבָאה ןעגנוגעװַאב-ןסַאמ יד .ןעמרָאפ עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא קיטקַאט רעד ןיא
 רערענָאיצולָאװער רעד ןיא גנורַאפרעד עסיורג ַא ןטסידנוב יד טגנערבעג
 -ַאב יד ןריפנָא םוצ ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןופ ןטכיש עטיירב ןשיװצ טעברַא
 ןסַאמ עסיורג ןופ ןעגנוגעוו

 :.ק.צ ןופ ףורפיוא רעד טרעפטנע ? רעטייו סָאװ -- עגַארפ רעד ףיוא
 -ָאװער רעד ןופ םערוטש רעד; ..."עיצולָאװער יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע;
 ףיוא לַאפנָא ןקיטכעמ ַא ךָאנ .עלייו ַא ףיוא טקיאורַאב ךיז טָאה עיצול
 -ַאמעד-לַאיצָאס ,רימ .,דנַאטשליטש ןופ עגר ַא ןעמוקעג זיא גנוטסעפ רעד
 רערעדנוזַאב טימ ןטיירג ךיז ןוא עלייו עצרוק יד ןצונסיוא ןפרַאד ,ןטַארק
 יו רעכעלקערש ןוא רעקרַאטש ןייז טעװ סָאװ ,לַאפנָא םעיינ םוצ עיגרענע
 .."רעטשרע רעד
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 טקַא רעטייווצ רעד 2

 רעד ןעוועג ןענייז ןשינעעשעג-רַאונַאי עקיטולב ןוא עשימרוטש יד
 ןכָאװ עקידרעטייו יד .עמַארד רערענָאיצולָאװער רעד ןופ טקַא רעטשרע
 טמיוצעג ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,סעבמַאד יד זַא ,ןזיוועג ןבָאה םישדח ןוא
 -ייז ,ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ עיגרענע ערענָאיצולָאװער ןוא טייקטרעטיברַאפ יד

 -סקלָאפ ןופ סעילַאװכ יד ןוא ןרָאװעג ןכָארבעגכרוד רעטרע ךס ַא ןיא ןענ
 ךיז ןענעק ,סעגערב יד ןופ סױרַא לָאמניײא ,גנורעטסײגַאב-ףמַאק ןוא ןרָאצ
 ןוא רעטייו ןציילפ רָאנ ,ןרעקמוא טשינ טעב-םודס רעייז ןיא קירוצ ןיוש
 ,הנידמ רעסיורג רעד רעביא רעטיירב

 ןוא עשימָאנָאקע ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא
 ןוא סעיצַארטסנָאמעד ןעמוקעגרָאפ ןענייז טרָאד ןוא ָאד ,ןקיירטש עשיטילָאּפ
 -1ײרַא ןענייז סעיצקַא עשיטילָאּפ ןוא עשימָאנָאקע יד ןיא .,ןסױטשנעמַאזוצ
 ןוא ןכַאפ ,ןסַאמ-רעטעברַא עקילעטשרעטניה עטיירב ךיוא ןרָאװעג ןגיוצעג
 ,גנוגעװוַאב רעד ןופ טרירַאב ןעוועג טשינ רעירפ ןענייז סָאװ ,ןענָאיַאר
 ,עטוג ןייק ןעוועג טשינ טלָאמעד זיא דנַאל ןיא עגַאל עשימָאנָאקע יד םגה
 ןופ גנוצריקרַאפ ןוא תופסוה-ןיול) ןעגנורעדָאפ עשימָאנָאקע יד ךָאד ןענייז
 -ָאװער םענײמעגלַא םעד קנַאדַא ןרָאװעג ןענואוועג רעטכייל (גָאט-סטעברַא
 -עג טכױהַאב ןענייז ןטכיש עשירַאטעלָארּפ-טשינ ךיוא .זיורבפיוא ןרענָאיצול

 ךיז טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי יד .ןטניו ערענָאיצולָאװער יד ןופ ןרָאװ

 ןופ םידימלת .םינינע עשיטילָאּפ טימ ןריסערעטניא קרַאטש ןביױהעגנָא
 ןקיירטש עשיטילָאּפ יד טימ טריזירַאדילָאס ךיז ןבָאה ןלוש יד ןופ ןוא םירדח

 .ןעגנורעדָאפ ענעגייא בילוצ טקיײרטשרַאפ ןבָאה רעדָא
 ןפורפיוא 2 טזָאלעגסױרַא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד טָאה עשרַאװ ןיא

 טָאה'מ ,טּפַאכעצ דלַאב ייז טָאה'מ ןוא ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 157-10 וצ ךָאװ ַא
 ףיוא .טקעוװעגפיוא ךיז ןבָאה עטסנפָאלשרַאפ יד .ךָאנ ןוא ךָאנ טרעדָאפעג
 -ריזינַאגרָא טשינ ךָאנ ענעדישרַאפ ןופ רעטעברַא ןעמוק ןגעלפ סעזרעב יד
 לָאז'מ זַא ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רעייטשרָאפ יד ןטעב ןוא ןכַאפ עט
 -עג טלדנַאװרַאפ ןענייז ןסַאג עטמיטשַאב ףיוא סעזרעב יד .,ןריזינַאגרָא ייז
 ,סעדער יד טרעהעג ןבָאה רעטנזיוט .ןעגניטימ עכעלרעהפיואמוא ןיא ןרָאװ
 רעבָא ,ןבירטעג ,טרעטשעג ןבָאה ןלורטַאּפ עשירעטילימ ןוא עשיאיײצילַאּפ

 יד ןדנואוושרַאפ זיא'ס --- חוכב ןעוועג טשינ ייז ןענייז ןסַאמ יד ןביירטרַאפ
 -ןסָאלשטנַא יד טליפרעד ןבָאה ןלורטַאּפ יד .הענכה יד קעװַא זיא'ס ,ארומ
 סרעדנוזַאב ,קיטכיזרָאפ ןייז וצ ןגיואווַאב ייז טָאה סָאד ןוא ןסָאמ יד ןופ טייק
 סעדער יד ךָאנ .םיתבש יד ןיא ןעגנַאגעגוצ סע זיא קישיור ןוא קידעבעל
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 געט עטצעל יד ןופ .סעיצַארטסנָאמעד עטריזיװָארּפמיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז
 -פיוא עקיטרָא 11 טײרּפשרַאפ עשרַאװ ןיא ןעמ טָאה ץרעמ ףוס זיב רַאונַאי
 140 ןיא ,שילױּפ ןוא שידיי ףיוא ,ןכַארּפש 2 ןיא עכעלטע ייז ןופ ,ןפור
 ..זקע טנזיוט 22 ןיא טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ 4 ךיוא יוװ ,ןרַאלּפמעזקע טנזיוט
 ןייגרעד למיה ןעיירפ ןרעטנוא ןעגנולמַאזרַאפ יד ןגעלפ סעזרעב יד ףיוא
 ןיא ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענייז ןעגנולמַאזרַאפ רועיש ַא ןָא .ןשטנעמ 1,500 זיב
 ,ןקירבַאפ ערעסערג ןיא ןוא ןלַאקָאל עטכַאמרַאפ

 .ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא ליפ ןיא דליב סָאד ןעוועג זיא ךעלנע

 -להוש יד ןיא טריפעג ךיוא עיצַאטיגַא יד ןעמ טָאה רעטרע ערענעלק ןיא
 ייב ,םיתבש יד ןיא ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ ןסַאמ-סקלָאפ עסיורג ואוו ,ןפיוה
 עיצַאטיגַא רעייז טריפעג ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ןבָאה רעקלעפ ערעדנַא
 .סעכריק יד ייב ךיוא

 -דנעלברַאפ יד וליפא ףוס-לכ-ףוס טָאה םערוטש רערענָאיצולָאװער רעד
 ןופ ןוטעג סיוטש ַא ףיוה ןשירַאצ ןופ ןרענָאיצקַאער עטנשקעעגנייא ןוא עט
 טשינרָאג טימ ןעמוקּפָא טשינ ןעק'מ זַא ,ןעזעגנייא ןבָאה ייז ,טקנוּפ ןטיוט
 ןעמונעג דנַאל ןטזירבעגפיא םעד ייז ןבָאה .ןבעג סעּפע זומ ןעמ ןוא
 -עפ 18) ץרעמ 2 םעד .שיט ןשירעשרעהטסבלעז ןופ ךעלקערב ןפרַאוװאוצ
 לעפַאב ַא טכעלטנפערַאפ רעטייוצ רעד יַאלָאקינ רַאצ טָאה 1905 (רַאורב
 ךיז ןקילײטַאב וצ גנורעקלעפַאב רעד ןופ עטלייורעדסיוא ןפורפיונוצ ןגעוו

 -מוא יד ןטיהנייא ייברעד ןוא ןטקעיָארּפ עשירעבעגצעזעג ןעלדנַאהַאב ןיא
 טכיועג ןגעק ַא יו .עירעּפמיא רעד ןופ תודוסי יד ןופ טייקכעלרירַאב
 -סױרַא גָאט ןבלעז ןופ טנוװָא ןיא רַאצ רעד טָאה החנה רעקיטשינ רעד וצ
 ןקינײארַאפ ךיז ןלָאז ייז זַא ,ןשטנעמ עשיסור עלַא וצ טסעפינַאמ ַא טזָאלעג
 -צרַאװש ןריזינַאגרָא וצ לַאנגיס ַא ןעוועג זיא טסעפינַאמ רעד .ןָארט םורַא
 -ַאב ןטנעמוקָאד עשירַאצ עדייב ןבָאה תופתושב .ןעגנוקינייארַאפ עקידחאמ
 -וכ וצ ףור ַא ןוא ןעמרָאפער עקידכעבענ ףיוא ןשינערעהוצנָא --- טייד
 ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז ןעמענ ענעדישרַאפ רעטנוא .םישעמ עשינַאגיל
 ןשיסור ןופ דנַאברַאפ רעד ןוא תואמ עצרַאוש ןופ סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא
 -ָאניא; יד ןגעק ןפורפיוא עשירעצעה דנַאל ןיא טײרּפשרַאפ ןבָאה ייז .קלָאפ
 ,ןדי) "סעדישז, יד ןגעק טרפב ןוא (רעקלעפ עשיסור-טשינ) ?סעצדָאר
 .ןעגנומיטש-םָארנָאּפ ןפַאש וצ טימַאב ךיז ןוא

 טרפב דנוב םעד ןוא ללכב גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד רַאפ
 עשירעריפרַאפ עשירַאצ יד ןריקסָאמעד וצ עבַאגפיוא יד טלעטשעג ךיז טָאה
 ןגעק דנַאטשרעדיװ ַא וצ ךיז ןטיירגוצ ךיוא יוװ ,ןגָאװצ עטסוּפ ןוא ךעלדנח
 "ןרעניא םוצ ווירב סרַאצ ןפיוא .תואמ עצרַאװש יד ןופ ןטקַא עשינַאגילוכ יד
 ןגעוו ךיז ןטַארַאב וצ טפַאשלעזעג רעד ןופ רעייטשרָאפ ןפור ןגעוו רעטסינימ
 םעד .נ.א ףורפיוא ןַא טימ טריגַאער דנוב ןופ .קיצ רעד טָאה ןצעזעג עיינ
 םולש טשינ .(שידיי ןיא .זקע טנזיוט 60 ,1905 ץרעמ) עיצוטיטסנָאק סרַאצ
 גנוריגער-סקלָאפ ַא ןפַאש רָאנ -- ףורפיוא רעד טגָאז -- רַאצ ןטימ ןכַאמ
 -סיוא ןעוועג ןענייז ןכָאװ עטסטנָאנ יד .עטנַאוטיטסנָאק ַא ןפורפיונוצ ןוא
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 -םרָאפער עטשרמולכ סרַאצ םעד ןגעק עינַאּפמַאק רעסיורג ַא טימ טלופעג

 -ַאב טנַאה ןיא רעוועג טימ ןענעק וצ ןעגנוטיירגוצ טימ ךיוא יװ ,ןטקעיארּפ

 ןעמַאזצ עינַאּפמַאק עשיטילָאּפ יד .סעדנַאב עקידהאמצרַאװש יד ןענעגעג

 "נָא ןוא רעפסָאמטַא יד טילגעגנָא ױזַא ןבָאה ןקיירטש עשימָאנָאקע יד טימ

 ןעמוק טזומעג ןבָאה רעטרע ייר ַא ןיא זַא ,ףָאטש-ןערב ליפ ױזַא טלמַאזעג

 -ּפָא ָאד ךיז רימ ןלעוו ייז ןופ עקינייא ףיוא .,ןסיירפיוא ןוא ןעגנומַאלפפיוא

 ,ןלעטש

 עכעלטע ןיא קיירטש ַא ןכָארבעגסיױא 1905 ץרעמ 2 םעד זיא קסניווד ןיא

 -ָאפ עשימָאנָאקע ןרָאװעג טלעטשעגסױרַא ןענייז רקיעב .ןקירבַאפ עסיורג

 םעד טימ תוכייש ןיא ןסָאלשַאב טָאה דנוב ןופ טעטימָאק רעד .ןעגנורעד

 ךיילג ךיז טָאה גָאט ןבלעז ןיא .קיירטש םענײמעגלַא ןַא ןרימַאלקָארּפ וצ

 ןוא ןסַאג יד ןיא סױרַא זיא'מ .לדנַאה רעד ןוא טעברַא יד טלעטשענּפָא

 "עג ןענייז ייברעד .סעיצַארטסנָאמעד עטריזיװָארּפמיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז'ס

 ןדיי טקיירטשעג ןבָאה'ס .רעטילימ ןוא ייצילָאּפ טימ ןסױטשנעמַאזוצ ןעוו

 עשידיי יד ןעמוקעג זיא טָאטש ןיא, :טלייצרעד טכירַאב ַא ,ןטסירק ןוא

 יד .,לייט רעניילק א רעייז ןעמוקעג זיא רעטעברַא עשיסור יד ןופ ,עסַאמ

 ךרוד רָאנ ,ןטַאדלָאס טימ טמיוצרַאפ ןעוועג ןענייז טָאטש רעד וצ ןגעוו

 רעגיײזַא 4 םורַא .טָאטש רעד וצ ןסירעגכרוד ליפ ךיז ןבָאה ןסַאג עקיטייז

 רעד ."ץנעגילעטניא ןוא רעטעברַא טימ רַאװלוב רעד לופ ןרָאװעג זיא

 ךיז טָאה'ס .עיצַארטסנַאמעד ַא ןכַאמ וצ טמיטשַאב טָאה דנוב ןופ טעטימָאק

 ןכָארבעגסיױא זיא געוו ןפיוא .ןשטנעמ טנזיוט 23 ךרעב ןופ גוצ ַא טרימרָאפ

 םלוע ןפיוא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה ןטַאדלָאס יד .לורטַאּפ ַא טימ געלשעג ַא

 עכעלטע ןעמ טָאה עסַאמ רעד ןופ .ןסקיב יד ןופ ןזיּפש ןוא ןדַאלקירּפ יד טימ

 ,טעדנואוורַאפ ןרָאװעג ןענייז רעטעברַא 5 .ןטַאדלָאס יד וצ ןסָאשעג לָאמ

 זיא טָאטש יד ןוא סענרעטמַאל-ןסַאג יד ןדנוצעגנָא טשינ ןעמ טָאה טכַאנייב

 ַא טרימרָאפ ךיז טָאה ץרעמ 2 םעד .שינרעטצניפ ןיא ןעקנוזרַאפ ןעוועג

 ןעגנַאגעגכָאנ זיא רעטילימ .ןשטנעמ טנזיוט עכעלטע ןופ עיצַארטסנָאמעד

 יד .סעדער ןטלַאהעג טָאה'מ ןוא טלעטשענגּפָא ךיז ןבָאה ןטנַארטסנָאמעד יד

 טשינ .,טנזיוט 10 זיב ןעגנַאגרעד זיא ןוא ןגיטשעג רדסכ זיא םלוע ןופ לָאצ

 ךיוא רָאנ ,ןעוועג ןענייז -- עשיסור ליפ ןוא עשידיי -- רעטעברַא זיולב

 יירעסיש ַא ןכָארבעגסיױא זיא'ס ,רעליש ךס ַא ייז ןשיווצ ,ןטכיש ערעדנַא ןופ

 .ךַאו רעטנפָאװַאב רעד ןוא רעטילימ ןשיווצ

 4 םעד תבש ןטלַאהעגנָא ךיוא טָאה זיורבפיוא רערענָאיצולָאװער רעד

 -רָאפ זיא גָאט ןבלעז םעד .ןלהוש ךס ַא ןיא טדערעג ןבָאה ןטסידנוב .ץרעמ

 טצַאשעג זיא רעמענלײטנָא לָאצ יד .עיצַארטסנָאמעד עסיורג ַא ןעמוקעג

 ןסַאג יד ףיוא .רעדניק ןוא ןעיורפ ךס ַא ייז ןשיווצ ,טנזיוט 20 ףיוא ןרָאװעג

 ןוא ןטייז ייווצ ןופ ןלַאפַאב רעטילימ זיא ענַאלעיז ןוא רעקוװַאלסערק קע

 -קירוצ ןעמ טָאה ןטנַארטסנָאמעד יד ןופ .ןסיש ןביוהעגנָא גנונרָאװ ַא ןָא

 'סקַאז ןופ רעטעברַא רעקירָאי-17 רעד טיוט ןלַאפעג זיא ליוק ַא ןופ .ןסָאשעג

 .ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ןענייז 20 ךרעב .ךייר עבא טסידנוב רעד ,קירבַאפ
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 -נעמַאזצ ךיז ןשטנעמ טנזיױט עכעלטע ןופ םלוע ןַא טָאה הלהב רעד ךָאנ

 -עגסיױרַא ןעמ טָאה ןקעטש ַא ףיוא .רבח םענעלַאפעג םעד םורַא ןעמונעג
 סעדער ןטלַאהעג טָאה'מ .ןטעגרהעג ןופ דמעה עטקיטולברַאפ סָאד ןעגנָאה

 ןגָארטעג הטימ ַא ףיוא ןברק םעד ןעמ טָאה םעד ךָאנ .שיסור ןוא שידיי ןיא
 עצרַאװש ַא ןגָארטעג ךעלדיימ 2 ןבָאה סיורָאפ .טָאטש ןופ ןסַאג יד רעביא
 טָאה לורטַאּפ רעשירעטילימ רעקרַאטש ַא .דמעה עטקיטולברַאפ סָאד ןוא ןָאפ
 רעד ןיא ןעגנַאגעג ןעמ זיא ױזַא ןוא .ןטייז עלַא ןופ עסַאמ יד טײלגַאב
 ןוא רעמ ץלַא ןענַאטשעגוצ ןענייז ןסַאג יד ףיוא .םלוע-תיב םוצ גנוטכיר

 ןיא ןעגנַאגעג .טנזיוט 20 זיב טכייבגרעד טָאה לָאצ רעייז -- ןשטנעמ רעמ
 טמיוצרַאפ גנולײטּפָא-רעטילימ ַא טָאה ײסָאש ןפיוא .ןפורסיוא ןָא ,ליטש ןעמ

 טעוו'מ זַא ,ןכייצ סלַא ןַאבַארַאב ןיא ּפעלק טרעהרעד ךיז ןבָאה'ס ןוא געוו םעד
 -וצ טשינ ןוא ןברַאטש וצ טיירג ,טסעפ ןענַאטשעג רעבָא זיא עסַאמ יד .ןסיש
 .ערעדנַא יד ןגעק ענייא ןענַאטשעג ױזַא ןעמ זיא העש עבלַאה ַא .,ןייגקיר
 גָאט ַא טימ .היוול יד טזָאלעגכרוד ןוא ןטערטענּפָא רעטילימ סָאד זיא ףוסל

 -ייז הטימ רעד ךָאנ .ןברק ןטייווצ ַא ןופ היוול יד ןעמוקעגרָאפ זיא רעטעּפש
 זיא טנװֶא ןיא ץרעמ 5 םעד .ןשטנעמ טנזיוט 10 ךרעב ןעגנַאגעגכָאנ ןענ
 ןפַאשעג זיא קיירטש ןטימ תוכייש ןיא .ןרָאװשג טקידנערַאפ קיירטש רעד
 ..פ.ַא.ד.ס.ר ןוא דנוב ןופ עיסימָאק עמַאזניימעג ַא ןרָאװעג

 ןקיירטש ןעמוקעגרָאפ רעדיוו ןענייז לירּפַא ןוא ץרעמ ,רַאורבעפ ןיא
 לָאצ ַא ןוא קסירב ,קָאטסילַאיב ,ענווָאק ,ענליוו ןיא סעיצַארטסנָאמעד ןוא
 ,טעטש ערעדנַא

 ןיא ןעורמוא ,סעיצַארטסנָאמעד עסיורג ןעמוקעגרָאפ ןענייז קסנימ ןיא
 ןבָאה ןעורמוא יד .סעקישטזַאקירּפ ןופ קיירטש רענײמעגלַא ןַא ןוא ןלוש יד
 וצ ןעוועג סנטסקינײװמַא ןענייז ייז ןענַאװ ןופ ,טרָא ןַא ןיא ןביוהעגנָא ךיז
 ךיוא טָאה ייז וצ ןוא רַאנימעס:-םיחלג םענווַאלסָאװַארּפ ןיא --- ןטרַאװרעד
 ןשיוװצ ...דנוב רעד -- ןעגנילק טשינ לָאז סָאד ענדָאמ יוװ ,תוכייש ַא טַאהעג
 רעייז ןטימ טייקנדירפוצמוא עקרַאטש ַא ןעוועג זיא ןּפָאּפ עקיטפנוקוצ יד
 טַאהעג טלָאמעד טָאה דנוב ןופ .קיצ רעד .רַאנימעס ןיא םישזער ןגנערטש
 -רַאמ ןָאמָאלָאס) ןָאימעס רבח םעד קסנימ ןיא קיטעט ןייז וצ טקישעגּפָארַא
 סָאד .ןטסירַאנימעס עטנעגילעטניא ןופ לזיירק ַא ןפַאשעג טָאה רע .,(ןילָאג

 -גייא ןוא טייקנדירפוצמוא ענײמעגלַא יד ןצונוצסיוא ןסָאלשַאב טָאה לזיירק
 עירָאטידיוא רעד ןיא םידימלת לָאצ רערעסערג ַא ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןענדרָא

 ןָאאמעס רבח -- ןייז טלָאזעג טָאה רענדער-טּפױה רעד ןוא .רַאנימעס ןופ
 ףיוא ןעגנַאגעגפױרַא זיא ןָאימעס ןוא ןבױהעגנָא ךיז טָאה גנולמַאזרַאפ יד ןעוו
 --- ןזיוװַאב ךיז טָאה'ס ןוא ריט יד טנפעעג גנולצולּפ ךיז טָאה ,ענובירט רעד
 ןפיול ןביױהעגנָא טָאה םלוע רעד ןוא הלהב ַא ןרָאװעג זיא'ס .רָאטקער רעד

 ןגָאיכָאנ טװואורּפעג רָאטקער רעד טָאה ןדמערפ ַא קידנעעזרעד .לַאז ןופ
 רַאנימעס ןיא .ןּפַאכ טנעקעג טשינ םיא טָאה רע רעבָא ,סַאג ןיא ןענָאימעס
 זיא ןעוועג .(:?ןרָאװעג טכַאמרַאפ זיא רע ןוא ןעורמוא ןכָארבעגסיױא ןענייז
 .רַאורבעּפ 27 םעד סע
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 ןעורמוא וצ סיוטש ַא ןבעגעג טָאה רַאנימעס-םיחלג םעד ןסילש סָאד
 ,סנגרָאמוצ דלַאב ןכָארבעגסיױא ןענייז סָאװ ,ןלוש ערעדנַא יד ןיא ןקיירטש ןוא
 -ַאנרעבוג רעד .עיצַארטסנָאמעד ַא טרימרָאפ ןבָאה רעליש עקידנקיירטש יד
 ,ןײגוצרעדנַאנַאפ ךיז טרעדָאפעגפיוא ןבָאה רעטסיײמצילָאּפ רעד ןוא רָאט
 רעד ןופ רעייטשרָאפ עטסכעה יד .טגלָאפעג טשינ ןבָאה רעליש יד רעבָא
 רָאטַאנרעבוג רעד ןענייז .חוכ טימ ןביירטעצ וצ טגַאװעג טשינ ןבָאה טכַאמ
 רעד רַאפ סיורָאפ ןעגנַאגעג יײצילָאּפ ךס ַא טימ רעטסײמצילָאּפ רעד ןוא
 ,םלוע ןקיטייז ןופ ליפ ןענַאטשעגוצ ןענייז רעליש יד וצ .עיצַארטסנָאמעד

 -ַאטשעגוצ ןענייז םינקז ןוא טנגוי ,רעדניק -- ןסקַאװעג רדסכ זיא עסַאמ יד
 יד טלעטשענּפָא םוטעמוא ןוא לוש וצ לוש ןופ ןעגנַאגעג ןעמ זיא ױזַא .ןענ
 -עגוצ עיצַארטסנַאמעד רעד וצ ןענייז עקסוװָאקסָאמיָאװָאנ ףיוא ,םידומיל
 -נַארג ַא ןרָאװעג זיא'ס ןוא -- רעטעברַא עשידיי טנזיוט עכעלטע ןענַאטש
 טצַאשעג ןעמ טָאה רעמענלייטנָא לָאצ יד .עיצַארטסנָאמעד עשיטילָאּפ עזעיד
 -יא ןבָאה .ּפַאד.ס.ר ןופ רעדילגטימ ןוא ןטסידנוב יד .טנזיוט 20 ףיוא
 גנוטכיר רעד ןיא טריפעג ןטנַארטסנָאמעד יד ןוא גנוריפנָא יד ןעמונעגרעב
 קיירטש-לוש רעד .סַאג:טּפױוה רעד רעביא טרָאד ןופ ןוא עמרוט רעד ןופ
 .געט 23 טרעיודעג טָאה

 רעד ןופ ןמיס ַא ןעועג זיא סעקישטזַאקירּפ יד ןופ קיירטש רעד ךיוא
 םגה ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה יד .עילַאװכ רערענָאיצולָאװער רעטקרַאטשרַאפ
 ,רעטעברַא עכעלטינשכרוד יד ןופ רעכעה ןענַאטשעג ייז ןענייז גנודליב ןיא
 -עטשרעטניה ןעװעג טכיזניה רעלענָאיסעּפָארּפ ןוא רעשיטילָאּפ ןיא ןענייז
 עקידרעירפ תעב .ףמַאק ןרענָאיצולָאװער םוצ קשח ןיא יאדװַא ןוא ,קיל
 -ּפָארַא יז חוכ טימ ןעמוק לָאז דנוב רעד זַא ,טגנַאלרַאפ ייז ןבָאה ןקיירטש
 טגניווצימ יװ ןעז ןלָאז םיטַאבעלַאב יד ידכ ,ּפעלק ןבעג וליפא ןוא ןעמענ
 ןבָאה --- לָאצ ןיא 1,800 --- סעקישטזַאקירּפ רעקסנימ יד .ןקיירטש וצ ייז
 רעד .קיירטש ַא ייז ייב ןריפנָא לָאז רע זַא ,דנוב םוצ טדנעוװעג רעדיוו ךיז
 ףליה רעד ןָא ,ןײלַא ןזומ ייז זַא ,יאנת ַא טלעטשעג לָאמ סָאד ייז טָאה דנוב

 ןבָאה ייז ןוא רעצעלּפ-סטעברַא ערעייז ןופ ןײנּפָארַא ,רעטעברַא יד ןופ
 רענײמעגלַא ןַא ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא ץרעמ 28 םעד .ןעוועג םיכסמ
 ןתעב .געט 10 ןטלַאהעגנָא טָאה רע ןוא סעקישטזַאקירּפ יד ןופ קיירטש
 ,להוש רעסיורג רעד ןיא ןעגנולמַאזרַאפ ןעמוקעגרָאפ גָאט ןדעי ןענייז קיירטש
 זיב ןעמוקעג ןענייז ןעגנולמַאזרַאפ יד וצ .טרעטשעג טשינ טָאה טכַאמ יד
 טנזיוט 5 ןירַא להוש ןיא ןענייז סטכַאנ וצ תבש ַא ןיא ,ןשטנעמ טנזיוט 4
 ןבָאה ,ןײרַא טנעקעג טשינ ןיוש ןבָאה סָאװ ,טנזיוט 3 ךָאנ ןוא ןשטנעמ
 יד ןעמ טָאה ,עפָארטסַאטַאק ַא רַאפ ארומ בילוצ .ריט רעד רַאּפ טרַאװעג
 ,המיב רעד ןופ טדערעג ןעמ טָאה ךעלנייוועג .טזָאלעגרעדנַאנַאפ גנולמַאזרַאפ
 טָאה'מ .דנוב ןופ רעייטשרָאפ -- רעריפ-קיירטש יד ןעוועג ןענייז'ס ואוו
 ךָאנ ןוא ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןוא םינינע-קיירטש יד ןגעוו רעירפ טדערעג
 -טפיוה יד ןופ רענייא .סעדער עשיטילָאּפ ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז םעד
 םעד טּפַאכרַאפ טָאה רעכלעוו ,קעדַאלװ-ינרַאשט ךורב ןעוועג זיא רענדער
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 ןרָאװעג ןענייז סעדער ענייז .טפַארק רעשירָאטַארָא רעסיורג ןייז טימ םלוע

 .ןרָאװעג ןענואוועג זיא קיירטש רעד .רבד-םש ַא

 םעד גָאטנוז .עשרַאװ ןיא טליּפשעגּפָא ךיז ןבָאה ןשינעעשעג עשיגַארט

 יַאּפ עמרוט רעד ןופ ןסַאג עשינכש יד ןענייז טכַאנרַאפ 5 ,1905 לירּפַא 2

 -- עשנעג ןוא עקישוד ,עיװַאּפ ,ענלעשזד ,יקּפילָאװָאנ ,עקצילעמרַאק -- קַאיװ

 -רַא עכעלטסירק לָאצ ַא ךיוא ןוא רעטעברַא עשידיי טימ טקַאּפעג ןעוועג

 יײז .טנזיט 30 ףיא טצַאשעג ןעמ טָאה עסַאמ עטלמַאזרַאפ יד ,רעטעב

 טימ .דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ ףור ןטיול ןעמוקעג ןיהַא ןענייז

 רעדיינש רעקירָאי;18 רעד ןברָאטשעג קַאױוַאּפ ןיא זיא רעירפ גָאט ַא

 ןגָאלשּפָא םייב סַאג ןיא ןרָאװעג טריטסערַא זיא רעכלעוו ,רעיװַארג לארשי

 װָאבישזג ףיוא עיצַארטסנָאמעד רעשידנוב רעד תעשב םירבח עטריטסערַא

 -רעגנוה ַא טריפעג געט 7 רע טָאה עמרוט ןיא .1904 רעבָאטקָא 15 םעד

 זיא רעטכַאװשעגּפָא ןַא .רעצרַאק ןיא ןפרָאװעגנײרַא םיא טָאה'מ .קיירטש

 ,היוול רעד וצ טפַאשרעטעברַא יד ןפורעג טָאה דנוב רעד .ןעגנַאגעגסױא רע

 ,ײֵצילָאּפ ליפ ןעמוקעג קַאיװַאּפ םוצ זיא רעטעברַא ןסַאמ יד טימ קיטייצכיילג

 .תמ םעד ןבעגוצסיורַא טגָאזעגּפָא טָאה'מ .רעטילימ ןוא עירעמרַאדנַאשז

 ערענָאיצולָאװער ןוא גנַאזעג טימ .עיצַארטסנָאמעד ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה'ס

 ךיז טָאה ּפעק םי םעד רעביא .טגעװַאב ךיז םלוע רעד טָאה ןפורסיוא

 טָאה רע  .(ןילָאגרַאמ ןָאמָאלָאס) ןָאימעס רָאטַארָא רעשידנוב רעד ןזיװַאב

 עיצַארטסנַאמעד יד זיא םעד טימ ןוא עדער עקימַאלּפ עצרוק ַא ןטלַאהעג

 ,ןײגרעדנַאנַאפ ךיז ןבױהעגנָא טָאה םלוע רעד ןעװ .ןרָאװעג טקידנערַאפ

 ןסיש ןעמונעג ןוא ןשינעטלעהַאב ןופ סױרַא רעטילימ ןוא יײצילָאּפ ןענייז

 קע םלוע םוצ סַאג עשטָאמס ןופ ןסָאשעג ןבָאה יז .סנטייו רעד ןופ

 "עד יירד .סױרַא ןרעיוט יד ןופ ןסָאשעג ךיוא טָאה'מ .עקישזד ןוא עשנעג

 יַאה קילעז ,ןהכ רזעילא -- טרָא ןפיוא טיוט ןלַאפעג ןענייז ןטנַארטסנָאמ

 טכייל לָאצ ַא ץוחַא ,טעדנואוורַאפ רעווש 20 ןוא --- ןַאמדלָאג ןוא ןייטשרעב

 "נָא יד ןעוועג ךיוא ןענייז עטעדנואוורַאפ-רעװש יד ןשיווצ ,עטעדנואוורַאפ

 -ַארג (עיגַארפ) עמורפ ןוא ןילָאגרַאמ ןָאמָאלָאס רעוט עשידנוב ענעעזעג

 דילגטימ ַא ןעוועג זיא ,ןירעטעברַא ןַא ,ַארעיװ עטרבח יד .(ַארעיװ) יקסלעב

 -רַאפ-רעוװש ַא ןלַאפעג זיא יז ןעו .דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ

 : טגָאזעג ריא וצ יז טָאה ,טנייועג ריא רעביא טָאה עטרבח ַא ןוא עטעדנואוו

 "רעיוט ַא רעטניה ןלַאפעג טשינ ךָאד ןיב ךיא ? ךימ ריא טניײװַאב סָאװ;

 ריא ןגעוו ןבָאה ןסַאמ-סקלָאפ יד .ןברָאטשעג יז זיא רעטעּפש גָאט ַא טימ

 ןייז ןסירעגרעביא טָאה ןילָאגרַאמ ןָאמָאלָאס .ןעגנוזעג רעדיל טיוט ןכָאנ

 -עגקירוצ זיא ןוא (דנַאלשטייד) עורסלרַאק ןופ םוקינכעטילָאּפ ןיא םוידוטש

 ַא .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןעניד וצ ידכ ,דנַאלסור ןייק ןעמוק

 טקעװעג טעטש ייר ַא ןיא טייצ םישדח 16 רע טָאה ,רָאטַארָא רעקידנצנעלג

 טָאה ײצילָאּפ יד תעב .ףמַאק םוצ רעטעברַא עשידיי יד טרעטסײגַאב ןוא
 ןגירשעג ריא רע טָאה ,ןטעדנואוורַאפ ךעלטיוט ַא סַאג ןופ ןעמונעג םיא

 ןפו



 -ַאֹּפ רעד טימ רעדינ ,גנושרעהטסבלעז רעד טימ רעדינא :ןײירַא םינּפ ןיא
 רעטעדנואוורַאפ ַא ןלַאפעג זיא ,רעטעברַא ןַא ,ןײטשרעבַאה קילעז ."ייציל
 ,רעטילימ םוצ ןסָאשעגקירוצ רעװלָאװער ןייז ןופ ןַאד טָאה רע ,ליוק ַא ןופ
 ,טיוט ףיוא ןכָאטשרעד ןטענגַאב יד טימ םיא ןבָאה רענלעז יד רעבָא

 לירּפַא 5 םעד ךָאװטימ טָאה דוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאו רעד
 .הגירה רעשירַאצ רעד ןגעק קײרטש-טסעטָארּפ ןקיגָאט-ןייא ןַא טרעלקרעד
 תונברק יד ןרע וצ רעטעברַא עשידיי יד ןפורעג רע טָאה עיצַאמַאלקָארּפ ַא ןיא
 עלַא ירפ רעד ןיא דלַאב טלעטשעג ךיז ןבָאה'ס .טעברַא יד ןלעטשּפָא ךרוד
 ןייטשוצ ןבױהעגנָא טָאה גָאט ןטימ ןופ .ןטַאטשקרעװ ןוא ןקירבַאפ עשידיי
 טימ לופ ןעוועג ןענייז ןסַאג יד .רעטעברַא עשיליופ לייט רעסיורג ַא ךיוא
 ןענייז'ס ואוו ,לָאטיּפש םורַא טרפב ,רעטילימ ןוא ײצילָאּפ רעטריזיליבָאמ
 ןַאמ טנזױט 10 ךרעב .יירעסיש רעקידגָאטנוז רעד ןופ תונברק יד ןגעלעג
 ,ךוד .וש לָאטיּפש םורַא סַאג ענלַארָאטקעלע ףיוא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה
 ןוא רעטיױוצ רעד) דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ ףורפיוא ןַא ןיא
 רעדיוו ןוא, : ןרָאװעג טגָאזעג םעד ןגעוו זיא (עשרַאוװ ןיא לירּפַא רעטפניפ
 טימ טציילפרַאפ ןעוועג זיא ענלַארָאטקעלע יד .ןרָאװעג לופ ןסַאג יד ןענייז
 ןפייה עלַא .קירוצ ןוא ןיה ןפָאלעגמורַא ןענייז ןלורטַאּפ ,רעטעברַא עשיליױוּפ
 ,ײַצילָאּפ ןוא רעטילימ טימ לופ ןעװעג ןענייז לָאטיּפש ןופ תונכש ןיא
 ענעלַאפעג יד ןגעוו ךיז ןשיוצ טדערעג ןוא ןענַאטשעג זיא עסַאמ יד ןוא
 -נוא ןגעוו ,רעטילימ ןוא ײצילָאּפ רעד ןופ טײקמַאזיורג רעד ןגעוו ,תונברק
 טשינ ךָאנ טָאה תונברק עשירפ יד ןופ טולב סָאד; .."ףמַאק ןטנָאנ רעז
 ,תונברק עשירפ ףיוא טיירג ,סַאג ןיא ןפָאלעג זיא עסַאמ יד ןוא טנקירטעגסיוא
 ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןטסירק ןוא ןדיי -- רעטעברַא רעטנזיוט רעקילטנעצ
 טָאה סרעּפרעק עטיוט יד ..."עילימַאפ ןייא ןופ רעדירב יװ ןענַאטשעג ןענייז
 טגנערבעג םייחעג ייז טָאה יײצילָאּפ יד .ןבעגסױרַא טלָאװעג טשינ ןעמ
 ,טָאטשרָאפ רעװעשרַאװ ַא) עגַארּפ ןיא םלוע-תיב ןשידיי ןפיוא הרובק וצ
 ןָאמָאלָאס ןברָאטשעג ךוד .ווש לָאטיּפש ןיא זיא לירּפַא 5 םעד טנװָא ןיא
 ןופ גנוטיײלגַאב ןיא ײצילָאּפ טָאה טכַאנ רעבלעז רעד ןיא ךָאנ ,ןילָאגרַאמ
 םיא טרָאד ןוא םלוע-תיב רעגַארּפ ןפיוא טריפעגקעװַא םיא ןקַאזָאקק 0
 ,(:-י ןעוועג רבקמ

 א
 לֹא 8

 רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד -- יַאמ רעט1 רעד טרעטנענרעד ךיז טָאה'ס
 יד ןיא יװ ,טרעייפעג םיא טָאה דנוב רעד .רָאי ןרענָאיצולָאװער ןיא בוט-םוי
 -רַא רעד םיא טרעייפ סע ןעוו ,יַאמ ןט1 םעד ןופ גָאט ןיא ,ןרָאי עקידרעירפ
 טול .ןלױּפ ןופ טפַאשרעטעברַא יד ךיוא יו ,טלעוו רעד ןופ סַאלק-רעטעב
 יד שרעדנַא ,לירּפַא 18 םעד ןעמוקעגסיוא סע זיא רַאדנעלַאק ןשיסור םעד
 םעד -- רעטעּפש געט 12 טימ טריפעגכרוד גנורעייפ יד טָאה יז ..ּפ.ַא.ד.ס.ר
 -נוב ןבָאה ןלַאפ לָאצ ַא ןיא .ליטס ןטלַא ןטיול יַאמ ןט1 םעד רעדָא יַאמ 4
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 ,דנוב ןופ ןרושָארב ןוא ןטפירשטייצ
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 עדייב בוטיםוי םעד טרעייפעג טעטש עשיסור ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשיד

 ,לָאמ
 -עגכרוד םוטעמוא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןבָאה יַאמ ןט1 םעד ברע

 ןענייז ןעגנולמַאזרַאפ .עינַאּפמַאק-גנוטיירגוצ עוויסנעטניא ,עסיורג ַא טריפ
 -יתב ,ןלהוש ,ןטַאטשקרעוװ ,ןדָאװַאז ,ןקירבַאפ יד ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא
 לָאצ ַא ןיא .רעצעלּפ ןוא ןסַאג יד ףיוא למיה ןעיירפ ןרעטנוא ןוא םישרדמ
 -ַאב עשידיי עצנַאג יד טעמכ ןעוועג ןעגנולמַאזרַאפ יד ףיוא זיא רעטרע
 קיטילָאּפ רעד ןגעװ טדערעג ןבָאה רעייטשרָאפ עשידנוב יד .גנורעקלעפ
 -םָארגָאּפ רעד ןגעװ ,יַאמ ןט1 ןופ גנוטיידַאב רעד ןגעוו ,גנוריגער רעד ןופ
 יד ןיא זיא דנוב ןופ ןעזנָא רעד .ךיז ןענעפָאװַאב וצ טייקיטיונ ןוא רַאפעג
 -ַאב עשידיי יד טָאה רעטרע ליפ ןיא ,ןסקַאװעגסיױוא קרַאטש םישדח עטצעל
 רעצישַאב עקיצנייא יד ףיוא יו ,ןטסידנוב יד ףיוא טקוקעג גנורעקלעפ
 ,סעקישטשמָארגָאּפ ןופ ןוא ייצילָאּפ רעלַאטורב רעד ןופ

 ןענייז ןשטנעמ עשיסור יד וצ ץרעמ 23 ןופ טסעפינַאמ ןשירַאצ ןכָאנ
 -שיאיײצילָאּפ ןופ ץענ ַא טימ ןרָאװעג טקעדַאב ךעלטעטש ןוא טעטש יד
 ַא טריפעג ןיוש ייז ןבָאה לירּפַא שדוח ןיא .סעיצַאזינַאגרָא עשיטָאירטַאּפ
 -רַאפ ייז ןבָאה ןרַאלּפמעזקע רעטנזיוט רעטרעדנוה ןיא .עיצַאטיגַא עקרַאטש
 -ייא ןיא .ןטנעגילעטניא ןוא ןדיי ןגָאלש וצ ףור ַא טימ ךעלטעלב טיײרּפש

 רעלענָאיצידַארט ןיוש ,רעטלַא רעד טלעפעג טשינ ךיוא טָאה רעטרע עקינ
 -ַאּפ יד טָאה ךעלטעטש ןוא טעטש ליפ רעייז ןיא .ןדיי ןגעק לובליב-טולב
 טשרמולכ טכַאנ-עכסַאּפ ןיא ךיז ןטיירג ןדיי זַא ,גנַאלק ַא טײרּפשרַאפ ייציל

 ןבעגוצ ידכ .םיללּפתמ יד טימ ןלָאשטשָאק ןוא סעווקרעצ יד ןסיירוצפיוא

 סעכריק יד רעטרע ליפ ןיא ןעמ טָאה ,טעטילַאער ןופ ןייש ַא גנַאלק םעד
 ןעמ טָאה ןדיי ןוא ןלורטַאּפ עשירעטילימ ןוא יײצילָאּפ טימ טלגנירעגמורַא

 "יה ערעייז טצישַאב'מ יװ ןעז קלָאפ סָאד לָאז ,ןייגייברַאפ טזָאלעג טשינ
 יד .רעטכינרַאפ ןוא רעכעוושרַאפ עשידיי עטשרמולכ יד ןגעק רעמיטקיל
 ןבָאה ןענַאגרָא-גנוריגער עלעיציפָא יד ןוא עסערּפ ערענָאיצקַאער עשיסור
 ןבָאה רענדער עשידנוב יד .עצעה עשידיײ-יטנַא יד טמערַאװעגרעטנוא ךָאנ
 עשידיי יד ןפורעג ,גנוריגער רעד ןופ ליּפש עשירָאטַאקָאװָארּפ יד טריקסַאמעד
 קיטיונ טעוו'ס ןעוו ,גנוקידייטרַאפ ַא וצ טיירג ןוא קיאור ןייז וצ גנורעקלעפַאב
 רעשיסור רעד ןופ גָאט ןטייוצ םעד ןעמוקעגסיוא זיא יַאמ רעט1 רעד .ןייז
 ,טקַאפ ןטימ ןוא רעפסָאמטַא-םָארגָאּפ רעד טימ ךיז קידנכער .עכסַאּפ
 לייו ,טריוטסנַאמעד רעטעברַא עשידיי זיולב ןטלָאװ רעטרע בור ןיא זַא
 טשינ רעקלעפ ערעדנַא יד ייב טרָאד זיא גנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס ַא

 -ַאב וצ סעיצַאזינַאגרָא יד טרידנעמָאקער דנוב ןופ .ק.צ רעד טָאה ,ןעוועג
 -עד ןוא קיירטש םענײמעגלַא ןַא טימ ןיולב יַאמ ןט1 םעד ךיז ןצענערג
 -יד רעד  ,גָאטנוז רעדָא תבש ןטסטנָאנ םעד ןריפכרוד סעיצַארטסנָאמ
 רעטרע יד ןיא ,דנַאלסור-םורד ןוא ןליוּפ ףיוא לח ןעוועג טשינ זיא וויטקער
 -טשינ יד טימ ןרינידרָאָאק ןענעק ןלעװ דנוב ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ואוו
 רעטרע ערעדנַא ןיא ךיוא .ןעגנוטערטסױרַא ערעייז סעיצַאזינַאגרָא עשידיי
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 "עד ןוא .ק.צ ןופ וויטקעריד םייב ןטלַאהעג ךיז םוטעמוא טשינ ןעמ טָאה

 ײַאמ 1 ןופ גָאט ןיא טריפעגכרוד ָאי סעיצַארטסנָאמ

 טנזיוט 200 ךרעב ןיא סױרַא זיא סָאװ ,יַאמ 1 םוצ ףורפיוא ןייז ןיא

 ןוא שיסור ןיא טשער יד ןוא שידיי ןיא טנזיוט 120 ייז ןופ) ןרַאלּפמעזקע

 יָאפ יײר ַא טקורעגסױרַא דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה ,(שיליױּפ

 ןפורפיונוצ ןוא ןַאּפַאא טימ המחלמ יד ןקידנערַאפ --- ייז ןשיװצ ,ןעגנורעד

 טרעטישרעד ןבָאה רימ; :ןרָאװעג טגָאזעג זיא םיא ןיא .עטנַאוטיטסנָאק ַא

 רעכעלטלעװלַא רעד ןופ עציטש יד --- םזירַאצ םנופ ןינב םעד טנורג ןזיב

 ןופ ערע יד ןוא םור םעד טקרַאטשרַאפ ןבָאה םישעמ ערעזנוא .עיצקַאער

 טקרַאטשעג טָאה דנַאטשפיוא-רעטעברַא רעד, ..."טַאירַאטעלָארּפ ןכעלטלעוװלַא

 .ףמַאק םוצ טיירג זיא לייט רעטסעב ריא .עיזַאושזרוב רעד ןופ טומ םעד

 -ַאב ןָא ךיז טביוה ןוא ףָאלש ןופ ןיוש טכַאװרעד עיזַאושזרוב עשידיי יד וליפא

 -ַאב ןוא טסעפ !רעטעברַא עשידיי ,םירבח; ..."ןבעל ןשיטילָאּפ ןיא ןקיליײט

 -עלָארּפ יד ןופ ןעייר יד ןיא ןעגנַאגעג רָאי סקיטנייה רימ ןענייז טרעטסייג

 ןליוק ןופ לגָאה ַא רעטנוא ןענַאטשעג רימ ןענייז קיאור .תונחמ עשירַאט

 טוט ןקילייה םעד -- טיוט םעד טנגעגַאב רימ ןבָאה רעטנומ ןוא טסיירד

 עטכישעג רעד ןיא ןבירשעגניײרַא רימ ןבָאה טַאלב ןדלָאג ַא .טייהיירפ רַאפ

 יַאגרָא עקיטרָא לָאצ עסיורג ַא -- .?גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ

 ,ןפורפיוא ענעגייא טזָאלעגסױרַא ךיוא ןבָאה סעיצַאזינ

 רעטעברַא עשידיי יד ןופ קיירטש רעד יַאמ 1 ןופ גָאט ןיא זיא םוטעמוא

 ןבָאה ןטכיש-רעטעברַא עטסנענַאטשעגּפָא יד וליפא ,רענײמעגלַא ןַא ןעוועג

 ,בוט-םוי ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ גָאט ןיא טעברַא יד ןפרָאװעג לָאמ סָאד

 ןיא ןוא ןטסערַא ,ןסױטשנעמַאזוצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז טעטש ייר ַא ןיא

 ןוא טעטש טרעדנוה עכעלטע יד ןופ .תוגירה עקיטולב ךיוא רעטרע לייט

 ףיוא ןלעטשּפָא ָאד ךיז רימ ןלעוװ ,טקריװעג טָאה דנוב רעד ואוו ,ךעלטעטש

 .לָאצ רעניילק ַא

 ןקידנעטשרַאפ ךיז טװאורּפעג דנוב ןופ טעטימָאק רעד טָאה עשרַאװ ןיא

 עטצעל יד .יַאמ ןט1 םעד ןטערטסױרַא םַאזניימעג ןגעוו .לּפ.ק.ד.ס טימ

 םוש ןייק ןבָאה טשינ לָאז דנוב רעד :ןעגנוגנידַאב עכלעזַא טלעטשעג טָאה

 -רָאפניא בילוצ טשינ וליפא ,ס.9.9 טימ ןעגנוקידנעטשרַאפ ןוא ןעגנואיצַאב

 ןקידתופתושב ַא ןבעגוצסױרַא טגָאזעגּפָא ךיוא ךיז טָאה יז .ןקעווצ-עיצַאמ

 ַא ןפַאש -- עכעלרעניא ןַא ןייז זיולב לָאז גנוקידנעטשרַאפ יד .ףורפיוא

 "עג יד וצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,םינינע עלענָאיצַאזינַאגרָא רַאפ עיסימָאק

 טָאה דוב רעד .ןמיס ןכעלרעסיוא ןַא ןָא רעבָא ,ןעגנוטערטסױרַא עטנַאלּפ

 ןסירעגרעביא ןענייז ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןוא ןעגנוגנידַאב יד ןפרָאװעגּפָא

 "ייזנגעק ךיז טָאה'מ סָאװ ,םעד טימ זיולב טצענערגַאב ךיז טָאה'מ ,ןרָאװעג

 "גייא ךיוא זיא עבלעז סָאד .רענעלּפ ענײמעגלַא יד ןגעוו טרימרָאפניא קיט

 זַא ,רָאלק ןעוועג זיא סעיצַאמרָאפניא יד ןופ ..ס 99 טימ ןרָאװעג טלעטשעג

 טשינ רעבָא ,קיירטש םענײמעגלַא ןַא רַאפ ןענייז סעיצַאזינַאגרָא יירד עלַא

 וצ ןייגרעד טעוו'ס זַא ,רעכיז ןעועג זיא'ס לייו ,עיצַארטסנָאמעד ַא רַאפ
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 ןסָאלשַאב .ל.פ.ק.ד.ס יד רעבָא טָאה יַאמ ןט1 םעד ברע .דָאב-טולב רעסיורג ַא

 קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג טשינ וליפא ןוא עיצַארטסנַאמעד ַא ןכַאמ וצ ָאי

 .דנוב םעד ןרימרָאפניא וצ םעד ןגעוו

 -מַאזרַאפ עסיורג ליפ טריפעגכרוד דנוב רעד טָאה יַאמ ןט1 םעד ברע
 ַא ןופ רעכוזַאב לָאצ יד ,ןלהוש ןוא ןלַאז ,ןקירבַאפ ,סעזרעב יד ףיוא ןעגנול

 רקיעב ,ןלהוש 11 ןיא .טנזיוט 5 זיב טנזיוט ןופ ןעוועג זיא גנולמַאזרַאפ

 .ןעגנולמַאזרַאפ ןעוועג ןענייז ,ןשטנעמ-סטעברַא ןענוװַאד'ס ואוו עכלעזַא ןיא
 ַא רעבָא ,ןדייר ןוָאל טשינ טװאורּפעג םיאבג יד ןבָאה רעטרע עקינייא ןיא
 טָאטש ןיא .ןדייר ןוָאל לָאז'מ טגנַאלרַאפ ןבָאה םיללּפתמ יד ןופ לייט רעשּפיה

 -נעטש םוצ ןעגנוקרַאטשרַאפ עקידנטיײדַאב טגנערבעגפיונוצ ןעמ טָאה ןיירַא
 עגַארפ יד ןענַאטשעג זיא דנוב ןרַאפ .,ןָאזינרַאג ןשירעטילימ ןסיורג ןקיד
 -נוא ןעוועג ךָאנ זיא'מ .עיצַארטסנָאמעד עסיורג ַא ןכַאמ ןילַא רע לָאז יצ
 עיצַארטסנָאמעד רעשידנוב רעד ןופ ףוס ןקיטולב ןופ קורדנייא ןשירפ ןרעט
 -יורג ַא ןכַאמ וצ טשינ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס ,שדוח םעד ןופ ביױהנָא ןיא
 חוכב ןעוועג טשינ זיא עיצַאזינַאגרָא יד לייו ,גנוטערטסױרַא-ןסַאג עס
 זַא ,רעכיז ןעוועג זיא'ס ןוא ןטנַארטסנָאמעד יד ןענעפָאװַאב וצ קירעהעג
 ןעמוקעגרָאפ זיולב ןענייז'ס .דָאב-טולב רעסיורג ַא טימ ןקידנע ךיז טעוו'ס
 רעד ןיא ןטסידנוב ןופ סעיצַארטטנַאמעד עטריזיװָארּפמיא ערענעלק עכעלטע
 ןסַאג ערעדנַא ןוא ָאנשעל ,ענלעשזד ,עקישזד ףיוא -- טנגעג רעשידיי

 ,עשיליוּפ יד דצמ ייס -- רעלופ ַא ןעוועג זיא קיירטש רענײמעגלַא רעד
 ,רעטעברַא עשידיי יד דצמ ייס

 -עי יד ףיוא טכַאמעג עיצַארטסנָאמעד עסיורג ריא טָאה .ל.9פ.ק.ד.ס יד
 טָאה רעטילימ .טקידנעעג שיגַארט ךיז טָאה יז ןוא ןעײלַא רעמילַאזָאר

 -עג ןוא ןטינשעג ךעלרעדרעמ ןבָאה רענלעז יד ,ןּפלַאז עכעלטע ןבעגעג

 םעד .טעדנואוורַאפ טכייל 100 ןוא רעווש 60 ,טיוט ןלַאפעג ןענייז 20 .טתיממ

 ַא טריפעגכרוד ,דנוב ןופ ףור ןפיוא ,רעטעברַא עשידיי יד ןבָאה יַאמ ןט2
 ןבָאה רעטעּפש גָאט ַא טימ .הגירה רעמַאזיורג רעד ןגעק קײרטש-טסעטָארּפ
 ,רעטעברַא עשיליוּפ יד טריפעגכרוד קיירטש-טסעטָארּפ ַא

 ןַא ןבעגעג דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ רעד טָאה ףורפיוא ןַא ןיא
 זיא םיא ןיא .גנורעייפ-יַאמ עט1 רענעמוקעגרָאפ רעד ןגעוו גנוצַאשּפָא
 ןסָאלשַאב טָאה דנוב רעד סָאװרַאפ וויטָאמ רעד ןרָאװעג טגנערבעגסױרַא ךיוא
 -טנעצ ןריפסױרַא .עיצַארטסנַאמעד ןסַאג עסיורג ַא ןריזינַאגרָא וצ טשינ
 לָאז אנוש רעד זַא ןענעפָאװַאב קירעהעג ייז ןוא ןשטנעמ רעטנזיוט רעקיל
 טָאה גנונעּפָאװַאב ַאזַא -- ןלַאפנָא טעו רע ןעוו ,תונברק טימ ןלָאצַאב ךיוא

 המחלמ ַא ןייז ןעק יז ןעוו ,עיצַארטסנָאמעד ַאזַא וצ .ןבָאה טנעקעג טשינ ןעמ
 ןייק ןוא ןעוועג טיירג טשינ ךָאנ רימ ןענייז; --- הטיחש ַא זיולב טשינ ןוא
 רעבָא ןבָאה רימ .ןכַאמ טנעקעג טשינ יַאמ ןט1 םעד רימ ןבָאה ערעדנַא
 עשימָאנָאקע עצנַאג סָאד טלעטשענּפָא ןבָאה רימ .ןָאטעגפיוא ךַאז ערעסערג ַא
 ןייק .לדנַאה רעדעי ,טעברַא עדעי טרעהעגפיוא טָאה'ס .טָאטש ןופ ןבעל
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 -ָאטסער ,רעזייה-עפַאק יד וליפא .ןעיײװמַארט ןוא סעקשזָארד ןייק ,ןעגנוטייצ

 .ןסָאלשעג טסעפ ןעוועג ןענייז ןעיירעטידנָאק ןוא ןענַאר
 -ַאפ רעסיורג רעד ןיא .שזדָאל ןיא גָאט רעד ןעוועג ךיוא זיא קיטולב

 -נַאק ,ןטפעשעג ,ןקירבַאּפ -- טלעטשעגּפָא ןעועג ץלַא זיא טָאטשיקירב

 טפַאשרעטעברַא רעשזדָאל רעד ןופ טפלעה ַא ךרעב .ןעיײװמַארט ןוא ןרָאט

 ןופ ןעמונעגּפָארַא רעטעּפש ייז טָאה'מ רעבָא ,ןטעברַא טלעטשעג ךיז טָאה

 -ייז ןסַאמ-רעטעברַא יד .ןטעברַא ןבילברַאפ טרָאפ זיא לייט ַא .טעברַא רעד

 ײַצילָאּפ טימ ןעוועג ךיוא ןסַאג יד ןענייז לופ ,ןסַאג יד ןיא לופ ןעוועג ןענ

 .ל.ּפ.ק.ד.ס ןוא דנוב ןשיװצ גנוקידנעטשרַאפ ַא ןעוועג זיא ָאד .רעטילימ ןוא

 טָאה .ספפ יד ,ןעננוטערטסױרַא עמַאזניימעג ייר ַא ןעוועג ןענייז'ס ןוא

 ,סעיצַאוטסנָאמעד ערעדנוזַאב טַאהעג
 ןקידנע ךיז ןעק עיצַארטסנַאמעד עסיורג ןייא זַא ,רָאלק ןעוועג זיא'ס

 זיא'ס .ןרָאװעג טרעטשעצ קיטולב דלַאב טלָאװ יז ,ןטַאטלוזער עלַאטַאפ טימ

 סעיצַארטסנָאמעד ערענעלק ייר ַא ןכַאמ וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב רעבירעד

 עכלעזַא 20 ךרעב .טָאטש ןופ ןטנגעג ענעדישרַאפ ןוא ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא

 ,םולשב ךרודַא ןענייז לייט ַא .גָאט ןופ ךשמב ןעוועג ןענייז סעיצַארטסנָאמעד

 דליוו ןענייז ןקַאזָאק ןוא יײצילָאּפ .תונברק טלָאצעג ןעמ טָאה ערעדנַא רַאפ

 ןענייז ןָאזרעּפ 10 ךרעב .טריטסערַא ןוא טעדרָאמעג ןגָאלשעג ,ןלַאפַאב

 .טעדנואוורַאפ ןרָאװעג ןענייז קילטנעצ עכעלטע ןוא טרָא ןפיוא טיוט ןלַאפעג

 ןוא עטעגרהרעד 5 -- זיײרּפ ַא טלָאצעג טָאה דצ רעטייוצ רעד ךיוא

 ןעוועג ןענייז ןטסידנוב יד .רעטילימ ןוא יײצילָאּפ ןופ עטעדנואוורַאפ לָאצ ַא

 םירבח יד ןעװעג ןענייז תונברק ערעייז ןוא עטסויטקַא עמַאס יד ןופ
 -רָאפ ןענייז גָאט ןבלַאה ןטשרע ןיא .ןרעטש לארשי ןוא לָאװסיײװ רתטא

 ,ןשטייד ןוא ןקַאילָאּפ ,ןדיי ןופ סעיצַארטסנָאמעד ערענעלק עכעלטע ןעמוקעג

 רעגרע .ןעוועג טשינ ןענייז תונברק ןייק ..ל.פ.ק.ד.ס ןוא דנוב ןופ טריפעגנָא

 -נוה עכעלטע ןבָאה גָאטייב ייווצ בלַאה, .טנווָא ןוא גָאטימכָאנ ןעוועג זיא

 ןוא ןסָאשעג ןבָאה רענלעז .סַאג עינדָאכסװ ףיוא טרירטסנָאמעד ןַאמ טרעד
 ךיוא טָאה'מ .ירעסיש ַא טימ טרעפטנעעג קירוצ טָאה .ָאיב רעשידנוב רעד

 -עצ ךיז ןענייז ןטנַארטסנָאמעד יד .ןענָאקלַאב ןוא רעטצנעפ ןופ ןסָאשעג

 יירד ַא טימ ןעוועג זיא שרעדנַא .ןעוועג טשינ ןענייז תונברק ןייק ןוא ןעגנַאג

 -עגפיונוצ ךיז סַאג עינדָאכסװ ףיוא ןבָאה רעגיײזַא 4 ךָאנ .רעטעּפש העש

 ....ןטסידנוב ,רעטעברַא עשידיי טייחרעמ יד -- ןַאמ טנזיוט עכעלטע טלמאז

 "עג ןענייז ןטנַארטסנַָאמעד יד; ..עיצַארטסנָאמעד ַא טרימרָאפ ךיז טָאה'ס

 -ַאק ךרוד ןוא עננעימַאק וצ עװָאינדולָאּפ ןופ ןעייר ענעסָאלשעג ןיא ןעגנַאג

 יז ןרעטש וצ טגַאװעג טשינ טָאה ײצילָאּפ יד; .."עקסוועזדיוו וצ עננעימ

 ןוא ןקַאזָאק -- ןעגנוקרַאטשרַאפ עשירעטילימ טגנערבעג דלַאב רעבָא טָאה

 .ןטייז יירד ןופ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא ןענייז ןטנַארטסנָאמעד יד .עטָאכעיּפ

 .ָאב רעשידנוב רעד .םלוע םוצ טליצעג ןסקיב יד ןטלַאהעג ןבָאה ןקַאזָאק יד

 לארשי טסידנוב רעד .ןרעװלָאװער ענעביוהעגפיוא טימ טלעטשעג ךיז טָאה

 ןופ ןעמוקעג סָאװ:רָאנ ןיילַא .רענלעז יד וצ עדער ַא ןטלַאהעג טָאה ןרעטש
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 -עג טעדנואוורַאפ לָאמ ייווצ זיא רע ואוו ,חרזמ ןטייוו ןפיוא דלעפ-טכַאלש

 ןוא ןסיוועג םוצ טדערעג רע טָאה ,המחלמ רעשינַאּפַאי-שיסור רעד ןיא ןרָאװ

 ליּפשייב ןייז ןגלָאפ וצ רענלעז יד ןפורעג טָאה רע; ..."רענלעז יד ןופ ץרַאה

 סע טָאה טונימ רָאּפ ַא .ײמרַא רערענָאיצולַאװער רעד וצ ןייטשוצ ןוא

 טליצעג ןעװעג זיא ליוק יד .סָאש ַא טרעהרעד ךיז טָאה'ס ןוא טרעיודעג

 זיא ןרעטש לארשי, .."ןפָארטעג טָאה יז ןוא רענדער ןרענָאיצולָאװער םוצ

 טָאה .ָאב רעד .ןברָאטשעג דלַאב זיא ןוא טעדנואוורַאפ ךעלברעטש ןלַאפעג

 ,םלוע םעד טקעדעג ןוא רעטילימ םעד ןגעקטנַא סיורָאפ טקורעגסױרַא ךיז

 ןקַאזָאק ןוא יײצילָאּפ יד .עננעימַאק ןיא ןײרַא געוו ןעיירפ ןכרוד זיא סָאװ

 -עגּפָא ךיז לייטנטסרעמ ןבָאה ןליוק יד רעבָא ,יירעסיש ַא טנפעעג ןבָאה

 -עג ןבָאה עטָאכעיּפ רעד ןופ רענלעז ליפ ,ןרעיומ עוװָאגָאר יד ןיא טּפַאלק

 טשינ ןענייז'ס סָאװרַאפ ךיז טרעלקרעד םעד טימ .,ןטפול רעד ןיא ןסָאש

 רתסא עקטסידנוב יד רעבָא זיא טיוט ןלַאפעג .תונברק רעמ ליפ ןעוועג

 עכעלטע ךָאנ ןעמוקעגרָאפ ןענייז רעטעּפש .(6*: ?ןירעטעברַא ןַא ,לָאװסיײװ

 -ַארטסנַאמעד ערעדנוזַאב יד ןעוועג ךיוא ןענייז שימרוטש .,סעיצַארטסנַאמעד

 טָאה ײצילָאּפ יד .תונברק טימ טקידנערַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,.ס.9.9 ןופ סעיצ

 טכַאניב ןוא ןטסידנוב ענעלַאפעג יד ןופ סרעּפרעק עטיוט יד ןעמונעגוצ

 ,םלוע-תיב ןפיוא ןעוועג רבקמ ייז הקיתשב

 קיירטש ַא טרימַאלקָארּפ דנוב רעד טָאה תוגירה יד ןגעק טסעטָארּפ סלַא

 -עג ןבָאה -- צלַא טשינ -- רעטעברַא עשידיי רעטנזיוט .יַאמ ןט8 םעד

 -ָארּפ רענײמעגלַא ןַא טנַאלּפעג ןעוװעג זיא הליחתכל .טעברַא יד ןפרָאװ

 עגר רעטצעל רעד ןיא .רעטעברַא עשיליוּפ ןוא עשידיי ןופ קיירטש-טסעט

 בױהנָא ןופ דלַאב זיא .ס.9.9 יד ןוא םכסה ריא ןגיוצעגקירוצ .ל.9.ק.ד.ס טָאה

 -רָאפ ןענייז גָאט םעד ןיא ,קײרטשיטסעטָארּפ םענײמעגלַא ןַא ןגעק ןעוועג

 -ַאֹּפ טימ סיױטשנעמַאװצ ַא ןוא סעיצַארטסנַאמעד עניילק עכעלטע ןעמוקעג

 .יירעסיש רעקיטייזנגעק ַא טימ ייציל

 ןלעװ ןדיי יד זַא ,ןעגנַאלק טײרּפשרַאפ ײצילָאּפ יד טָאה ענװָאק ןיא

 טשינ רעבָא ריא זיא'ס ,ןלָאשטשָאק יד ןוא סעווקרעצ יד ןסיירפיוא ַאכסַאּפ

 -טסירק יד ןשיווצ סָאװ ,םעד בילוצ גנומיטש-םָארגָאּפ ַא ןפַאש וצ ןעגנולעג

 טריפעג טָאה רע .דנוב רעד גנוקריוו ַא טַאהעג טָאה רעטעברַא-ץרַאװש עכעל

 יד .עיטַאּפמיס טימ םיא וצ ןגױצַאב ךיז ןבָאה ייז ןוא ןקיירטש ערעייז

 ןרעה טלָאװעג טשינ ללכב ןבָאה רעטעברַא-קירבַאפ עקיניזטסואווַאב רעמ

 טקיירטשעג עלַא ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד .עיצַאטיגַא:םָארגָאּפ רעד ןופ

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןסַאג יד ןיא ןעוועג ןענייז רעטעברַא יד .יַאמ ןט1 םעד

 יַאֹּפ טימ ןעמַאזצ ,ןקַאזָאק ןוא רענוגַארד ,עטָאכעיּפ -- רעטילימ טימ לופ

 -פיונוצ ךיז טזָאלעג טשינ ןוא ןבירטעג ייז ןבָאה עירעמרַאדנַאשז ןוא ייציל

 יז לייוו ,עיצַארטסנַאמעד ןייק ןכַאמ טשינ ןטָאלשַאב ןרָאװעג זיא'ס .ןעלמַאז

 ןפיוא טגײלעגּפָא סע טָאה'מ .תונברק ךס ַא טימ טקידנערַאפ ךיז טלָאװ

 ןלַאפַאב ןיא יײצילָאּפ יד .ןעמוקעגרָאפ עקַאט זיא יז ןעוו ,תבש ןטסטנָאנ
 ,ןסָאשעגקירוצ טָאה .ָאב רעשידנוב רעד ןוא ןסָאשעג
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 ןליו ןדיי יד זַא ןעגנַאלק טײרּפשרַאפ ײצילָאּפ יד טָאה קסנימ ןיא

 עצראווש יד -- ןערדַאק-םָארגָאּפ טיירגעגוצ ךיוא טָאה יז ,ןטסירק ןלַאפַאב

 4 ךרעב -- רעטעברַא עשידיי עלַא טקיירטשעג ןבָאה יַאמ ןט1 םעד .האמ

 טָאה עצעהיםָארגָאּפ רעד בילוצ .ןסַאג יד ןיא לופ ןעוועג ןענייז ייז ,טנזיוט

 טגײלעגּפָא סע טָאה'מ .עיצַארטסנָאמעד ןייק ןכַאמ וצ טשינ ןסָאלשַאב ןעמ

 טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה (תבש) טייצ רעטמיטשַאב רעד וצ .תבש ןטסטנָאנ ןפיוא

 ןסױטשנעמַאזוצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז ביױהנָא ןרַאפ ךָאנ רעבָא ,רעטעברַא 0

 עטָאכעיּפ ןוא רענוגַארד ,ןקַאזָאק .רעטילימ ןוא ײצילָאּפ טימ ןעיירעסיש ןוא

 טנעקעג טשינ טָאה עיצַארטסנָאמעד יד ןוא רַאװלוב םעד ןעמונרַאפ ןבָאה

 .ןרעוו טריפעגכרוד

 .רעטעברַא עשידיי טנזיוט טקיירטשעג ןבָאה ,.בוג רעקסנימ ,ריזָאמ ןיא

 ןוא ײצילָאּפ טימ לופ ןעוועג זיא טָאטש יד סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טשינ

 ןטַארקָאמעד יד זַא ,ןעגנַאלק ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ןענייז'ס ןוא ,רעטילימ

 .עיצַארטסנָאמעד ַא ןעמוקעגרָאפ טנװָא ןיא זיא ,רָאבָאס םעד ןסיירפיוא ןליוו

 ,קיירטש רענײמעגלַא ןַא ןעוועג זיא ,.בוג רעקלַאװאוס ,לָאּפמַאירַאמ ןיא

 דנוב רעד .רעבלעוועג יד ןענעפע וצ ןעגניווצ טװאורּפעג טָאה יײצילָאּפ יד

 ,טקוקעג טשינ .רעטעברַא עכעלטסירק יד טימ גנוקידנעטשרַאפ ןיא ןעוועג זיא

 ןוא עטָאכעיּפ ,עירעמרַאדנַאשז ,ײצילָאּפ ליפ ןעוועג ןענייז ןסַאג יד ףיוא סָאװ

 עשידיי ןופ עיצַארטסנָאמעד עצרוק ַא ןעוועג טנװָא ןיא זיא ,עירעלַאװַאק

 .רעטעברַא עכעלטסירק ןוא

 ןוא קיירטש רענײמעגלַא ןַא ןעועג זיא ,.בוג רעוװעליהָאמ ,עשרָא ןיא

 ןרעטש טװאורּפעג טָאה ײצילָאּפ יד .העש רעבלַאה ַא ןופ עיצַארטסנַאמעד ַא

 ןוא דנַאטשרעדיױװ ַא טלעטשעג ןבָאה ןטנַארטסנָאמעד יד ,ןביירטעצ ןוא

 ןוא רעטילימ ןעמוקעגנָא זיא ףוסל .יירעסיש ַא וצ ןעגנַאגרעד ךיוא זיא'ס

 -"נָאמעד יד .ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז ןָאזרעּפ 20 .םלוע םעד ןבירטעצ

 יד ..ּפ.ַאיד.ם.ר ןוא דנוב ןופ תופתושב ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא עיצַארטס

 ןענייז ייז רעבָא ,רעטעברַא עכעלטסירק ןעגנערב וצ טגָאזעגוצ טָאה עטצעל

 .ןדיי זיולב ןבָאה טרירטסנָאמעד ןוא ,ןעמוקעג טשינ

 -לעז תונחמ עדליוו .ןרירטסנָאמעד טװאורּפעג ןעמ טָאה ץעלדעש ןיא

 "רַאפ ןרָאװעג ןענייז ןָאזרעּפ 20 ךרעב .ןבירטעצ ןוא ןגָאלשעצ ןבָאה רענ

 -רעדיו ַא טלעטשעג ןבָאה רעטעברַא יד .רעווש 8 ייז ןופ --- טעדנואוו

 עכעלטע .עטעדנואורַאפ ןעוועג ןענייז רענלעז יד ןשיווצ ךיוא .דנַאטש

 -עד רעטרע לייט ןיא ןוא ןקיירטש .טריטסערַא ןעמ טָאה ןשטנעמ קילטנעצ

 -ַאק ןיא -- ךעלטעטש עקימורַא יד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סעיצַארטסנָאמ

 שטירזעמ ןיא .ערעדנַא ןוא ידרָאמ ,ץישָאל ,ווָארגנעװ ,ווָאלָאקָאס ,ןישול

 ליפ ,ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי ןופ רעקידנעטשלופ ַא ןעוועג קיירטש רעד זיא

 ןדיי טקיירטשעג ןבָאה עלַאיב ןיא ךיוא .,טריטסערַא גָאט םעד ןעמ טָאה

 ןסַאג יד ףױא טלעטשעגסיוא ןעמ טָאה רענלעז סעטָאר 4 .ןקַאילָאּפ ןוא

 .ןעמוקרָאפ טנעקעג טשינ טָאה עיצַארטסנַאמעד עטנַאלּפעג יד ןוא
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 םעד טרירטסנַאמעד רעטעברַא עשידיי יד ןבָאה קעװַאלצָאלוװ ןיא
 דנוב ןופ ףור ןפיוא רעטעברַא עשידיי יד ןבָאה שילַאק ןיא ךיוא .יַאמ ןט1
 .טָאטש ןופ ןסַאג יד רעביא טרירטסנָאמעד

 ,פ.ַא.ד.ם.ר ןוא .ּפ.ַא.ד.ס רעשיטעל ,דנוב ןופ רעיײטשרָאפ יד ןבָאה עגיר ןיא
 רעד בילוצ ןכַאמ וצ טשינ עיצַארטסנַאמעד ןייק ןסָאלשַאב ןוא ןטָארַאב ךיז

 טצענערגַאב ךיז טָאה'מ .תונברק ךס ַא ןלַאפ ןלעװ סע זַא ,טײקכעלנײשרַאוװ

 .רעטעברַא עשיטעל ןוא עשידיי יד זיולב ןבָאה טקיירטשעג .קיירטש ַא טימ
 טעטש ערעדנַא יד ןיא ןעװעג ךיוא זיא ױזַא .טעברַאעג ןבָאה עשיסור יד
 ןטיול ןרָאװעג טרעייפעג יַאמ רעט1 רעד זיא ָאד .טנגעג רעשיטלַאב ןופ
 -סיוא רעבירעד זיא קיירטש רעד .גָאטנוז ןלַאפעגסיוא זיא סָאװ ,ליטס ןטלַא

 12 תבש ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה רע .גָאט ַא ךָאנ ףיוא ןרָאװעג טרעטיירבעג
 ןבעגעגסױרַא ןבָאה .פ.ַא.ד.ס עשיטעל ןוא דנוב רעד .ירפ גָאטסניד זיב גָאטייב
 יירד ןיא (רעדנוזַאב) טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ ,ףורפיוא ןעמַאזניימעג ַא
 ,להוש רעד ןיא ןעמ טָאה עוװַאביל ןיא .שיסור ןוא שיטעל ,שידיי : ןכַארּפש

 םעד טליײטעג ,רַאצ ןרַאפ העושת-ןתונה םעד טכַאמעג טָאה ןזח רעד ןעוו
 ןבָאה עמורפ יד .טנעיילעג קַאמשעג ףורפיוא םעד טָאה םלוע רעד .ףורפיוא
 ןעועג טשינ טלָאמעד זיא עװַאביל ןיא) ךיש יד ןיא טקעטשעגנײרַא םיא
 םיא ידכ ,(ןגָארט טרָאטעג טשינ תבש רעבירעד ןבָאה עמורפ ןוא בוריע ןייק
 -ַאֹּפ רעד ןופ עיצַאטיגַא םָארנָאּפ רעד בילוצ .םייה רעד ןיא ןענעייל וצ

 -פיוא ןופ ןדירפוצ ןעוועג ןדיי יד ןענייז האמ רעצרַאװש רעשיסור ןוא ייציל
 ךיז ןטלַאה רעטעברַא עשיטעל ןוא עשידיי יד זַא ,ןזיוועג טָאה סָאװ ,ףור

 .ןעמַאזוצ

 ַא ןוא קיירטש רענײמעגלַא ןַא ןעוועג זיא ,,בוג רענדָארג ,םינָאלס ןיא
 ,ןלורטַאּפ עשירעטילימ ןוא יײצילָאּפ טימ סױטשנעמַאזוצ

 ןלעוו ןדיי יד זַא ,ןעגנַאלק עקרַאטש טײרּפשרַאפ ןעמ טָאה ענדָארג ןיא
 -םָארגָאּפ ַא טשרעהעג טָאהס .ןלָאשטשָאק ןוא סעווקרעצ יד ןסיירפיוא
 תהיוא .,ץושטסבלעז עטנפָאװַאב ַא טיירגעגוצ טָאה דנוב רעד .,רעפסָאמטַא

 "עג ןעמ טָאה ,רענלעז 70 ךרעב ןופ ענייא ייז ןשיוצ ,ןעגנולמַאזרַאפ ייר ַא

 רעד בילוצ .טָאטש ןיא גנומיטש רעד ןגעוו ןוא יַאמ ןט1 ןגעו טדער

 עיצַארטסנָאמעד ןייק ןכַאמ וצ טשינ ןסָאלשַאב ןעמ טָאה גנומיטש-םָארגָאּפ

 טנווָא ןיא ןענייז ךָאד .קיירטש םענײמעגלַא ןטימ ןצענערגַאב ךיז ןוא

 טָאה'מ ןוא סעיצַארטסנַאמעד-ןסָאג עטריזיװָארּפמיא עניילק ןעמוקעגרָאפ

 ,קרעוורעייפ טזָאלעג

 ןלהוש ,ןקירבַאפ ןיא ןעגנולמַאֹורַאפ ןעמוקעגרָאפ ןענייז קסניווד ןיא

 -םָארגָאּפ רעד ןוא יַאמ ןט1 ןגעוו טדערעג טָאה'מ ,ןלַאקָאל ערעדנַא ןוא

 ןעוועג ןענייז רעטנזיוט .רעקידנעטשלופ ַא ןעוועג זיא קיירטש רעד .עצעה

 טימַאב ךיז ןבָאה רעטילימ ןוא ןקַאזָאק ,ײצילָאּפ ןענַאװ ןופ ,ןסַאג יד ןיא

 ,ןביירטרַאפ וצ ייז

 בקעי קחצי יחרזמ ןופ שאר רעד ,בר רעד טָאה ,.בוג רענליוו ,עדיל ןיא
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 ןטלַאה וצ בוט-םוי-רעטעברַא םעד ברע עיצידַארט ַא טַאהעג ןיוש ,סענייר
 -פיוא שוריפב ןעוועג ןענייז סעדער יד -- דנוב םעד ןגעוו סעדער להוש ןיא
 וצ םיא לָאמ סָאד ןסָאלשַאב טָאה עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד .עקידנצייר
 ןפורעג טָאה רע ןעװ ,ןרָאי עקידרעירפ יד טימ ךיילגרַאפ ןיא .ןרעפטנע
 -לימ ַא ןעוועג בר ןופ עדער יד זיא ,ןטסידנוב יד ןגעק ןטערטוצסיורַא וויטקַא
 ,טרעלקרעד ןוא רבח ַא ףױרַא המיב רעד ףיוא זיא דלַאב .1905 טרָאפ --- ערעד
 ענייז ןלעוו ייז ןוא גיחנמ ןייק טשינ רעטעברַא יד רַאפ זיא בר רעד זַא
 ןלעװ ןגעוו ענייז ןיא ןוא ךריז-הרומ רעייז זיא דנוב רעד .ןגלָאפ טשינ תוצע
 ךיז קלָאפ ןשידיי ןרַאפ זיא'ס ךעלדעש יװ ןזיוועגפיוא ךיוא טָאה רע ,ןייג ייז
 טלייטעג ןעמ טָאה םלוע ןשיוװצ .ןפירגַאב עטבעלעגּפָא עטלַא ייב ןטלַאה וצ
 ןעוועג זיא םיללּפתמ םלוע רעד .יַאמ ןט1 ןגעוו דנוב ןופ .ק.צ ןופ ןפורפיוא
 טָאה'מ סָאװ םעד טימ טיירפעג ךיז ןבָאה לייט :תותיכ יירד ןיא טלייטעצ
 -ַאב ךיז ןבָאה לייט ןוא סעכ ןיא ןעוועג ןענייז ערעדנַא ,טרעפטנעעג בר םעד
 גָאט ןיא עיצַארטסנָאמעד ַא טנַאלּפעג ןעוועג זיא הליחתכל .לַארטיײנ ןגיוצ
 ןוא ײצילָאּפ טימ טצעזַאב קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא טָאטש יד .יַאמ ןט1 ןופ
 םיטַאבעלַאב ליפ .ןריר וצ ךיז ךעלגעמ ןעוועג טשינ זיא'ס זַא ,רעטילימ
 עיצַארטסנָאמעד יד ןגיײלוצּפָא דנוב םוצ השקב ַא טימ טדנעוועג ךיז ןבָאה
 טָאה'מ .עיצַאטיגַא-םָארגָאּפ רעקידהאמצרַאװש רעד בילוצ גָאט ןטייווצ ַא ףיוא
 .רעקידנעטשלופ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,קיירטש םענײמעגלַא ןטימ טצענערגַאב ךיז

 זיא ףמַאק ַא ,רעטעברַא עשידיי עלַא טקיירטשעג ןבָאה וועשטידרעב ןיא
 ןלױפַאב טָאה יײצילָאּפ יד .ןעמָארק ןוא ןטפעשעג יד םורַא ןעמוקעגרָאפ

 ןבָאה רעמערק ןוא םירחוס יד .ןכַאמרַאפ וצ -- דנוב רעד ןוא ןענעפע וצ
 ןטלַאהעג ןוא דנוב ןופ גנַאלרַאפ ןטימ ןענעכער ךיז ןזומ ייז זַא ,טרעפטנעעג
 ןסָאלשַאב ןרָאװעג זיא עצעה'םָארנָאּפ רעד בילוצ .ןסָאלשעג ןריט יד
 ןעזעגסיוא טָאה טָאטש יד .ןימרעט ןטייווצ ַא ןיא ןכַאמ עיצַארטסנָאמעד ַא
 .רענוגַארד ןוא עטָאכעיּפ טימ לופ -- רעגַאל רעשירעטילימ ַא יו

 ערעדנַא לָאצ ַא ןיא ךיוא ןעזעגסיוא סע טָאה ױזַא רעקינייוװ-רעמ
 םגה .גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי ַא ןעוועג זיא'ס ואוו ,ךעלטעטש ןוא טעטש
 רערעסערג ליפ ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ לָאמ סָאד ןענייז ןעגנורעייפ-יֵַאמ עט1 יד
 ןעוועג רעטעברַא עשידיי יד ןופ קיירטש רעד זיא םוטעמוא ןוא רעטרע לָאצ
 -סַאג ןייק גָאט םעד ןיא בורייּפ-לע רעבָא ןענייז ,רעקידנעטשלופ ַא

 םעד וצ ןבָאה תוביס יירד .ןרָאװעג טריפעגּכרוד טשינ סעיצַארטסנַאמעד
 ןעגנוטיירגוצ עשירעטילימ-שיאייצילַאּפ יד ןופ םענרַאפ רעד :ןעוועג םרוג
 -רעטניה יד ןוא רעפסָאמטַא-םָארגָאּפ ענעזָאלבעגפיוא יד ,גנוריגער רעד דצמ
 ,סַאלק-רעטעברַא ןשיסור ןופ טייקילעטש

 ןענייז ןעגנוטערטסױרַא-ןסָאג ןוא ןקיירטש עניײמעגלַא ןופ טכיזניה ןיא

 -רעטעברַא רעד יבגל קילעטשרעטניה טייוו ןבילבעג רעטעברַא עשיסור יד
 -סילַאיצָאס ַא ןעוועג זיא'ס עכלעוו ייב ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ענעי ןופ טפַאש
 רענײמעגלַא רעד ףיוא ןפורּפָא טזומעג ךיז טָאה סָאד ןוא גנוגעווַאב עשיט
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 זיא סָאװ ,גרוברעטעּפ טָאטש-טּפױה רעד ןיא :ןליּפשייב ייווצ .גנומיטש
 -ָאװער ןופ רעדניצנָא רעד ןעוועג רעירפ םישדח עכעלטע טימ לכהידס
 -לופ ַא ןעװעג יַאמ ןט1 ןופ גנורעייפ יד זיא ,דנַאל ןיא רעייפ ןרענָאיצול

 ןוא סעקיװעשלָאב ףיוא ןטלָאּפשעג ,פ.א.ד.ם.ר יד .לַאפכרוד רעקידנעטש

 -עברַא יד .סעיצַארטסנָאמעד ןוא ןעגניטימ וצ ןפורעג טָאה ,סעקיוועשנעמ
 רעדילגטימ:-יײטרַאּפ יד זיולב .ףור םעד טגלָאפעג טשינ ןבָאה ןסַאמ-רעט
 ןעוועג ןענייז -- לָאצ ןיא טנזיוט 3 לכה-ךס -- עירעפירעּפ עטנָאנ רעייז ןוא
 ץלַא סָאד .טָאטש ןופ ןלייט ענעדישרַאפ ןיא ןעגניטימ 7 ףיוא ןטָאשעצ
 ,טײקכַאװש ןופ ןמיס ַא ןעוועג זיא

 ,.ף.ָא.ד.ס.ר ןופ עיסימָאק עוויטַארעדעפ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא וועיק ןיא
 גנורעייפ-יַאמ עט1 יד ןריפכרוד ףיוא ייטרַאּפ רעשיניַארקוא .ווער ןוא דנוב
 רענײמעגלַא ןַא ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא'ס .רעוועג ףיוא טלעג ןעלמַאז ןוא

 ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד .ןבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה רע רעבָא ,קיירטש
 טימ ךיילגוצ ליטס םעיינ ןטיול יַאמ ןט1 םעד -- רעירפ ךָאנ טקיירטשעג

 טלָאזעג ןבָאה רעטעברַא עכעלטסירק יד .דנַאל ןיא רעטעברַא עשידיי עלַא
 םוש ןייק .רעטעּפש געט 12 טימ ,ליטס ןטלַא ןטױל גָאט םעד ןרעייפ

 .ןעוועג טשינ גָאט םעד זיא גנוטערטסױרַא

 ןרָאי רעקיצניינ יד ןופ ךָאנ ןבָאה טעטש עטנָאמרעד עדייב ןיא ןוא
 "ינַאגרָא-ײטרַאּפ עשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס טקריוװעג טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ
 דליב סָאד טָאה טעטש עשיסור עטלייצעג עכעלטע ןיא ביוא ןוא .סעיצַאז

 סָאװ ,םי ןסיורג ַא ןיא ןעלזניא ןעוועג זיולב סע ןענייז ,רענעש ןעזעגסיוא
 ןוא טייקטיירגעגוצ-טשינ ,טײקנענַאטשעגּפָא ןופ דליב עניימעגלַא סָאד ןבָאה
 סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ .ןרעדנע טנעקעג טשינ טײקטריזינַאגרָאזעד
 טשינ ןענייז דנַאל ןצנַאג ןיא ןעגנוטערטסױרַא ןוא ןעגנורעייפ-יַאמ עט1 יד
 -ַָאװער ַא ןכערּפשטנַא לָאז סָאװ ,ךיוה ַאזַא ףיוא ןוא םענרַאפ ַאזַא ןיא ןעוועג
 -ַאב ַא ןעז וצ ןעוועג ךָאד לכהיךס םענײמעגלַא ןיא זיא ,רָאי ןרענָאיצול
 ,(+-ןרָאי עקידרעירפ טימ ךיילגרַאפ ןיא טירשטרָאפ ןקידנטייד

 טריזירעטקַארַאכ ױזַא גנורעדנע יד זיא ,רעטעברַא עשידיי יד ךייש סָאװ
 טָאה דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ רעד סָאװ ,ףורפיוא ןַא ןיא ןרָאװעג
 -עג ןעייר ערעזנוא ןיא ןענייז קירוצ רָאי ַא טימ/, :יַאמ ןט1 ןכָאנ טזָאלעגסױרַא
 רעמ ,ערעגניי יד --- טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ןטכיש עקינייא רונ ןענַאטש

 רעשידיי רעצנַאג רעד טעמכ זיא טציא .,עקיניזטסואווַאב ןוא עטלקיװטנַא

 סױרַא ןעמוק ןשטנעמ עטנרָאיַאב .רערעזנוא עשרַאװ ןיא טַאירַאטעלָארּפ

 דָארּפ ערעזנוא ןענעייל ,ןעגנולמַאזרַאפ ערעזנוא ףיוא ןעייג ,עזרעב רעד ףיוא

 ,ןקיירטש עשיטילַאּפ ןיא לײטנָא ןעמענ רעדניק ןופ סעטַאט .סעיצַאמַאלק

 ןבָאה קירוצ רָאי ַא טימ .,עיצַאזינַאגרָא רעזנוא ןופ טרָאװ ןפיוא ּפָא ךיז ןפור

 רעבָא עסַאמ עסיורג יד .טריפעג עיצַאטיגַא עשיטילָאּפ עסיורג ַא ךיוא רימ
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 עריא .ףמַאק ןשימָאנָאקע ןטימ ןעמונרַאפ ןעוועג לייטנטסרעמ ךָאנ זיא
 ףןעװעג קידנעטשרַאֿפ גונעג טשינ ךָאנ ריא ןענייז ןסערעטניא עשיטילָאּפ
 רעסערג וליפא זיא ףמַאק רעשימָאנָאקע רעד .טציא סע זיא שרעדנַא ץנַאג
 רעמ םורַא ןּפַאכ ןוא רעטפָא רָאפ ןעמוק ןקיירטש .ןרָאװעג רעפרַאש ןוא
 -ַאֹּפ םוצ רעבירַא זיא רעבָא טקנוּפ-רעװש רעד  ,ןרָאיַארַאפ יו ןשטנעמ
 "ץלַא רעביא טגעוװ ןגַארפ עשיטילָאּפ וצ סערעטניא רעד .ףמַאק ןשיטיל

 "טעטש ןוא טעטש ערעדנַא יד ןיא ןעוועג ךיוא זיא ױזַא ,עשרַאװ ןיא יו
 ,בשומה-םוחת ןופ ךעל
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 סעדָא ןוא עשרַאוו ,שזדָאל ןיא ןדַאקירַאב 3

 .סעיצקַא עשיטילָאּפ עירעס עיינ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה יַאמ ןט1 ןכָאנ
 טלטייקעג ךיז טָאה עיצקַא ןייא ,עטייווצ ַא ןעוועג םרוג טָאה שינעעשעג ןייא
 .ייז ןופ עקיניא ןענָאמרעד ץרוק ָאד ןלעװ רימ .רערעדנַא רעד ןיא

 ןטסעטָארּפ ןביױהעגנָא דלַאב ךיז ןבָאה טעטש לָאצ רעסיורג ַא ןיא
 יד .,(19 לטיּפַאק ןיא -- אפוג םָארגָאּפ ןגעוו) םָארגָאּפ רערימָאטישז ןגעק

 סעיצַארטסנַאמעד ,ןעגנולמַאזרַאפ ןיא טקירדעגסיוא ךיז ןבָאה ןטסעטָארּפ
 :עיצַארטסוליא ןייא .תוננרק ןלַאפעג ךיוא ייברעד ןענייז'ס ,ןקיירטש ןוא
 -ָארּפ ַא טרעלקרעד .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד טימ ןעמַאזוצ דנוב רעד טָאה לעמָאה ןיא

 ןיא ךיז ןבָאה ןסור ךיוא ןוא רענײמעגלַא ןַא ןעוועג זיא סָאװ ,קיירטש-טסעט
 ןעועג ןענייז רעבלעוװעג יד ןוא טעברַאעג טשינ טָאה'מ .טקילײטַאב םיא
 ןיא ןלהוש 7 ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןעגנולמַאזרַאפ-סקלָאפ .טכַאמרַאפ
 ןוא ןסױטשנעמַאזצ ,סעיצַארטסנָאמעד ייר ַא ןעמוקעגרָאפ ןענייז טָאטש
 ליק רעשיקַאזָאק ַא ןופ טיט ןלַאפעג זיא יירעסיש ַא תעב .ןעיירעסיש
 ןופ טעטימָאק ןופ דילגטימ ַא -- ווָאנַארגַא השמ בקעי רעקירָאי-17 רעד
 -ילגטימ יד .(דנוב רעניילק רעד ןעוועג זיא סָאד) ןייארַאפ-גנודליב ןשידנוב
 ןקַאזָאק ןוא רענלעז יד ןופ טייהנזעוונָא רעד ןיא ןבָאה דנוב םעניילק ןופ רעד
 -נייא ךעלכיט ערעייז ,רופ ַא ףיוא רבח םענעלַאפעג רעייז טגײלעגפױרַא
 ןבָאה ייז תעב ךיוה דעד ןיא ןטלַאהעג ןוא טולב םענעסָאגרַאפ ןיא טקנוטעג
 .יַאמ 25 םעד ןעוועג זיא סָאד ,טָאטש ןופ ןסַאג יד רעביא טריפעג ןברק םעד
 -טסעטָארּפ םעד ןפורעג טָאה דנוב רעד ןוא היוול יד ןעוועג זיא סנגרָאמוצ
 -ַאב ךיז ןבָאה ןשטנעמ טנזיוט 8 .גָאט ַא ךָאנ ףיוא ןרעגנעלרַאפ וצ קיירטש
 רָאטַאנרעבוג רעװעליהָאמ רעד ןעגנַאגעגטימ זיא'ס .היוול רעד ןיא טקיליײט
 -סײמצילָאּפ רעד .ןקַאזָאק ןוא רעטילימ ,ײצילָאּפ ךס ַא טימ גרעבנעגנילק
 רבק םייב .ןימלע-תיב ןפיוא ףיױרַא ךיוא זיא ןקַאזָאק גנולײטּפָא ןַא טימ רעט
 ,ןרָאװעג טרעטשעג טשינ זיא היוול יד .סעדער ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז

 ,ןעגנולמַאזרַאפ-רעטעברַא ףיוא ןלַאפרעביא יד ןעועג ןענייז ךיירלָאצ
 ַא ,ןסָאלפעג זיא טולב-רעטעברַא זַא ,ןפָארטעג לָאמנייא טשינ טָאה ייברעד
 םעד תבש .ץעלדעש ייב לַאפרעביא רעד ןבעג ונוא טעװ םעד ןגעוו ףירגַאב
 רעטניה לדלעוו ַא ןיא גנולמַאזרַאפ עשידנוב ַא ןעמוקעגרָאפ זיא יַאמ 7
 ןענָארדַאקסע יירד .ןעוועג ןענייז ןשטנעמ טרעדנוה עכעלטע .טָאטש רעד
 טימ .גנולמַאזרַאפ יד טלגנירעגמורַא ןבָאה עטָאכעיּפ עטָאר ַא ןוא רענוגַארד
 ךרעב .םלוע ןפיוא ןפרָאװעג רעטילימ סָאד ךיז טָאה סעקיטש ןוא סעלבַאש יד
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 "קעװַא ןעמ טָאה ןעיורפ ןוא רענעמ 200 ןוא טעדנואוורַאפ ןרָאװעג ןענייז 0

 ןפיוא ייז ןבָאה טקיטולבעצ ןוא טעשטעילַאקעצ םגה .עמרוט ןיא טריפעג

 ןעמ טָאה ףיוה-עמרוט ןפיוא .רעדיל ערענָאיצולָאװער ןעגנוזעג געוו ןצנַאג

 ענעטלַאהרַאפ יד ןופ ןעמענ יד ןבירשרַאפ ףוסל טָאה ןעמ .ןגָאלשעג יינספיוא

 יד .לָאטיּפש ןיא טריפעגּפָא ןעמ טָאה עטעדנואוורַאפ יד ,טײרפַאב יז ןוא

 דלעפ-טכַאלש ןפיוא תולּפמ עכעלדנעש ןטילעג טָאה סָאװ ,ײמרַא עשירַאצ

 טנָארפ ןפיוא "עירָאלג , טפַאשרַאפ ךיז טָאה ,(ןַאּפַאי) אנוש ןכעלרעסיוא ןטימ

 .אנוש ןכעלרעניא ןטימ

 -עג ךיז רוטַארעּפמעט ערענָאיצולָאװער יד טָאה ןכָאװ-רעמוז יד ךשמב

 !ךייא טנּפָאװַאב -- :ףור ַא טימ סױרַא זיא דנוב רעד ,ןביוה

 ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 75 ,1905 יַאמ) !טיירג טייז .נ .א ףורפיוא ןַא ןיא

 ןשיסור ןופ הלּפמ רעד טימ תוכייש ןיא ,(שיסור ןיא טנזיוט 26 ןוא שידיי ןיא

 טעװ םזירַאצ רעד זַא ,ןזיװעגנָא טרעוװ ,ןַאּפַאי טימ המחלמ רעד ןיא טָאלּפ

 ןלעוו ןטסילַאטיּפַאק יד ואוו ,טנעמַאלרַאּפ-קזוח ַא ךרוד ןעװעטַאר ןוואורּפ ךיז

 ,עטנַאוטיטסנָאק ַא ןופ גנורעדָאפ יד טקורעגסױרַא טרעוו'ס .העד יד ןבָאה

 .תודוסי עשיטַארקָאמעד ףיוא קלָאפ ןצנַאג ןכרוד טלייוועג ןייז לָאז סָאװ

 יד טמוק סעק .המחלמ יד ןקידנערַאפ וצ דלַאב טרעדָאפעג ךיוא טרעוו'ס

 רעװעג טימ; .ףורפיוא רעד טגָאז -- ?טיירטש ןרענָאיצולָאװער ןופ טייצ

 המחלמ רימ ןלעו ,ןעײמרַא עשירַאטעלָארּפ עסיורג ןיא טקיניײארַאפ ,טנַאה ןיא

 -ַארקָאמעד ַא רַאפ ,םזיכרַאנָאמ ןגעק --- "ןעגנורעדָאפ ערעזנוא רַאפ ןטלַאה

 טלּפָאט טנעמָאמ רעד זיא ךייא רַאפ !רעטעברַא עשידיי, ...קילבוּפער רעשיט

 ןופ ןביירטרַאפ וצ ןבערטש גניריגער עשירַאצ יד טעװ ךייא .קיטכיוו

 ןַא ןופ רעדילגטימ ,ןדיי סלַא ןוא ללכב רעירַאטעלָארּפ סלַא ןבעל ןשיטילָאּפ

 רעטלּפָאט טימ ןטיירג ךיז טפרַאד ריא .,טרפב ,עיצַאנ רעטקירדרעטנוא

 .?טײקרַאטש
 זיא דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ ןפורפיוא יד ןופ םענייא ןיא

 ריא סָאװ טפיוקרַאפ ,ןשָארג ןטצעל רעייא סיוא טיג; :ןרָאװעג טגָאזעג

 ןרעװ גנוטסעפ ַא ןומ לסעג לָאמש סעדעי; ...*!רעװעג טפיוק ןוא טנעק

 ףיוא ןליוק ןטיש ךיז ןזומ רעכעד ןוא ןענָאקלַאב יד ןופ ,רעטצנעפ ןדעי ןופ

 -רעטעברַא ןּפָארט ןייא ןזָאל טשינ ןרָאט רימ, ..."עינַאריט רעד ןופ רעניד יד

 ?ףעטנכערעגּפָא ןייק טשינ טולב

 רעלַארטנעצ ַא ןיא טגָאזעג טרעוו ! ךייא טנּפָאװַאב .נ .א לקיטרַא ןַא ןיא

 רעינ ַא ןעװ !רעװעג סנטיײצַאב ךייא טיירגרַאפ, :טפירשטייצ רעשידנוב

 ןפרַאד טעװ ןעמ ןעוו ,חוכ ןסיורג ַא טימ ןועקַאלפעצ ךיז טעוװ דנַאטשפיוא

 ,גנוטסעפ ַא ןרעװ טעװ זיוה סעדעי ןעוו ,ןסַאג עלַא ןיא ןדַאקירַאב ןעיוב

 יט יד ןופ תולייח יד ףיוא ןליוק ןופ לגָאה ַא ןטיש ךיז טעוו'ס ןענַאװ ןופ

 טייצ ןיא ןוא .רעװעג ןכוז וצ ןייז טעּפש ןיוש טעװ טלָאמעד -- ןענַאר

 ןעמ/ .."טשינ רעפמעק ןיק -- רעװעג ןָא רעפמעק ַא זיא ,המחלמ ןופ

 ךיז ןיא רונ טליפ סָאװ ,רעטעברַא רעדעי זַא ,ללכ ַא רַאפ ןכַאמ ךיז ףרַאד

 ַא רעסעב .רעוװעג לקיטש ַא שַאט ןיא ןבָאה לָאז ,רעפמעק ַא ןופ טומ ַא
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 -וצ"סַאמ ַא תעב גנוקריו עניילק ַא ןבָאה ןענעק סרעסעמ .רעװלַאװער
 ,ךיז רַאפ ןגרָאז ףרַאד רעטעברַא רעדעי ןוא .,ןטַאדלָאס יד טימ סױטשנעמַאז
 סע .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ףליה רעד ףיוא ןטרַאװ טשינ ףרַאד רע
 -ַאגרָא םוש ןיק .ןשטנעמ רעטנזיט רעטרעדנוח ןענעפָאװַאב ךיז ןפרַאד
 רעוועג ןעמוקַאב -- עבַאגפיױא יד ךיז ףיוא ןעמענ טשינ ןעק עיצַאזינ
 ,(::* "ךייא טנּפָאװַאב ,ץרוק זיא טייצ יד , ..."קלָאפ ץנַאג ַא רַאפ

 ךעלקריוו זיא ,רעוועג ןצונַאב טפרַאדעג ןבָאה ןסַאמ עסיורג ןעוו ,טייצ יד
 ןעוועג זיא ,ןדַאקירַאב ןעיוב ןביוהעגנָא טָאה'מ ןעוו ,טייצ יד .ץרוק ןעוועג
 ,דרַאגנַאװַא ןיא סױרַא ןענייז סָאװ ,טעטש ייוצ עטשרע יד .טנָאנ רָאג
 ,סעדָא ןוא שזדָאל ןעוועג ןענייז

 ט
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 ןביוהעגנָא ךיז שזדָאל רטנעצ-קירױבַאפ ןסיורג ןיא טָאה יַאמ שדוח ןיא

 -סױרַא ןבָאה רעטעברַא יד סָאװ ,תוחנה עניילק יד .עילַאװכ-קיירטש עיינ ַא

 ןטנַאקירבַאפ יד ןבָאה ,רַאורבעפ-רַאונַאי ןופ קיירטש ןקידעכָאװ-6 ןיא ןסירעג

 -עגרעטנוא לַאטורב ןוא ןפָא ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ יד .ןעמונעגקירוצ ךיג

 ןקיירטש .טרעטיברַאפ ןרָאװעג ןענייז רעטעברַא יד ,ןטנַאקירבַאפ יד טציטש

 -עג ןקַאזָאק עינטָאס ַא טָאה יַאֹכב 26 םעד ןכָארכעגסיױא יינספיוא ןענייז

 ןעמענּפָארַא טלָאװעג ןבָאה ייז ןעו ,רעטעברַא עקידנקיירטש ףיוא ןסָאש

 -גישטבַארג ישזעי ,רעטעברַא ןייא .קירבַאפ סנַאמָארג ןופ רעכערב-קיירטש

 ,רעטעּפש געט 2 טימ .טעדנואוורַאפ-רעװש 2 ןוא טיוט ןלַאפעג זיא ,יקס

 -ַאב לָאצ יד .היול עויטַארטסנָאמעד עסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ,גָאטנוז

 זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא .טנזיױט 50 ףיוא טצַאשעג ןעמ טָאה עטקילײט

 .עיצַארטסנַאמעד רעדניק רעשידיי ַא ןופ טרעדורעגפיוא ןרָאװעג טָאטש יד

 רעצרעה עשידניק יד טמַאלפעגפיוא טָאה דנוב ןופ ףמַאק רעשיאָארעה רעד

 סעיצַאזינַאגרָא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז ךעלטעטש ןוא טעטש ךס ַא ןיא ןוא

 -רָאפ רעדניק ןופ סעיצַארטסנַאמעד ןגעלפ שוזָאל ןיא .דנוב םעניילק ןופ

 ןוא ַארוה ןגירשעג ,לדנעפ טיור ַא ןגָארטעג טָאה'מ .תבש רקיעב ןעמוק

 ,יַאמ 27 םעד תבש .ןבירטעצ טָאה יײצילָאּפ ןיב גנַאל ױזַא טרישרַאמ

 ןעמוקעגרָאפ עיצַארטסנָאמעד:רעדניק ַאזַא זיא ,טכַאנרַאפ 5 ןוא 4 ןשיװצ

 -כעלוק עשידניק יד ,לכיט טיור ַא ןעוועג זיא ןָאפ יד .סַאג עינדָאכסוװ ףיוא

 .ןפורסיוא ערענָאיצולָאװער ערעיײז טימ סַאג יד ןעגנולקרַאפ ןבָאה ךעל

 יד ףיוא ןוטעג ףרָאװ ַא ךיז ןבָאה ײמרַא סרַאצ ןופ רענלעז עטנּפָאװַאב 5

 -עג טולב טימ ענעסָאגַאב ןענייז רעדניק ייווצ .ןסָאשעג ייז ףיוא ןוא רעדניק

 טעדנואוורַאפ ךעלברעטש ַא טָאה טנַאיצילָאּפ ַא ,טעדנואוורַאפ-רעווש ןלַאפ

 לגניי סָאד ,קָאטשניר ןיא טּפוטשעגנײרַא לויטש ןטימ לגניי קירָאײ

 טגָאזעג זיא טכירַאב ןשיאיײצילָאּפ ןיא ,ןברָאטשעג רעטעּפש גָאט ַא טימ זיא

 -עג ןענייז סָאװ ,רענעפ עשירַאצ ןסירעגּפָארַא ןבָאה ךעלגניי יד זַא ,ןרָאװעג

 טריפעגכרוד טָאה עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד .עקוואולאג רעד בילוצ ןעגנַאה
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 היװל יד .יַאמ 29 םעד גָאטנָאמ סע זיא ןעוועג .ןברק ןגנוי ןופ היוול יד

 טָאה גָאטיײב רעגיײזַא 1 ןופ ןיוש רעבָא ,טנװָא 7 ףיוא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא

 ןבָאה דנוב ןופ רעייטשרָאפ .םלוע ןַא טלמַאזעג ךיז לָאטיּפש סיקסנַאנזָאּפ רַאפ

 סיורָאפ ,ןביוהעגנָא ךיז טָאה עיסעצָארּפ-היוול יד .עטלמַאזרַאפ יד וצ טדערעג

 ןבָאה ייז .רָאי 12 -- 9 ןופ רעטלע ןיא רעדניק 250 ךרע ןַא טרישרַאמ ןבָאה

 יּפָא ןיא ךס ַא .טדיילקעג םירָא ןעוועג ןענייז ייז .טנעה יד רַאפ ןטלַאהעג ךיז

 ןענייז ןרַאוטָארט ןוא ןענָאקלַאב יד .סעװרָאב ןוא סעקרַאנירַאמ ענעסירעג

 ,הלגע רעד ךָאנ טרישרַאמ ןבָאה סָאװ ,יד ןופ לָאצ יד .ןשטנעמ טימ לופ ןעוועג

 רענעמ ,ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי ןעוועג ןענייז'ס .טנזיוט 10 זיב ןסקַאװעגסױא זיא

 דרעב טימ ןדיי םתס ךס ַא ןעװעג ךיוא ןענייז רעטעברַא ץוחַא .ןעיורפ ןוא

 ןעגנולײטּפָא ןענַאטשעג ןענייז געוו ןפיוא .ןעלטייש ןיא סענעדיי עמורפ ןוא

 טלקיװעגרעדנַאנַאפ טָאה'מ .טעּפעשטעג טשינ רעבָא ןבָאה יז ,ןקַאזָאק

 : טפירשפיוא רעשידיי ַא טימ ןָאפ עצרַאװש ַא ןביוהעגפיוא ןוא סעטנעל עטיור

 טרישרַאמ םלוע רעד טָאה ּפעק עטזױלבטנַא טימ .םירבח ענעלַאפעג יד ערע

 םעד ןעמ טָאה םלועיתיב ןרַאפ .רעדיל עשיליוּפ ןוא עשידיי ןעגנוזעג ןוא

 .ןעלסקַא יד ףיוא ןגָארטעג תמ םעד ןוא הלגע רעד ןופ ןעמונעגסױרַא ןורָא

 וצ דובכ םעד ןבעג ןעמ לָאז ייז ךיוא זַא ,ןטעבעג ןבָאה רעטעברַא עשיליוּפ

 שידיי ןיא רענדער 7 טדערעג ןבָאה םלוע-תיב ןפיוא .ןברק ןגניי םעד ןגָארט

 .שיליוּפ ןוא
 ןקירבַאפ ייר ַא ןיא .ןביוהעג רדסכ ךיז טָאה גנומיטש ערענָאיצולָאװער יד

 -רָאפ ןענייז'ס ןוא ןטנַאקירבַאפ יד טימ םיכוסכס יד טפרַאשרַאפ ךיז ןבָאה

 יד טיהעג ןבָאה סָאװ ,רעטילימ ןוא ײצילָאּפ טימ ןסױטשנעמַאזוצ ןעמוקעג

 עשירַאצ יד .ןסױטשנעמַאזוצ יד ןופ תונברק ןעוועג ךיוא ןענייז'ס ,ןקירבַאפ

 רעד ןיא ןעוועריקרַאפ גנומיטש ערענָאיצולָאװער יד טװאורּפעג טָאה טכַאמ

 טשינ ריא ךיז טָאה ןַאלּפ רעשלווייט רעד ,ןדיי ףיוא םָארנָאּפ ַא ןופ טייז

 גנולמַאזרַאפ ַא טריפעגכרוד תועובש טָאה דנוב רעד .ןריזילַאער וצ ןבעגעגנייא

 יד טָאה רעטעּפש געט עכעלטע טימ .רעמענלײטנָא טנזיוט 5 טימ דלַאװ ןיא

 ןברָאטשעג זיא סָאװ ,רבח ַא ןופ היוול ַא טריטעגכרוד עיצַאזינַאגרָא עשידנוב

 רעד וצ ןעמוקעג ןענייז ןַאמ טנזיוט 15 .טעברַא רעד ייב קילגמוא ןַא בילוצ

 .רענעפ עצרַאװש ןוא עטיור טרעטַאלפעג ןבָאה ּפעק ערעייז רעביא ןוא היוול

 יד ןופ רעדילגטימ ןבָאה ,ינוי 18 םעד גָאטנוז ,רעטעּפש געט עכעלטע טימ

 טגנערברַאפ --- .ס.פ.פ ,.ל.ּפ.ק.ד.ס ,דנוב --- ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יירד

 -עד םלוע רעד טָאה סגעווקירוצ .דלַאװ רעקינװעגַאל ןיא גָאט ןעיירפ רעייז

 "דרעפ ערעייז ףיוא ןּפָאלעגנָא ןענייז'ס .ןַאמ טנזיוט ַא ךרעב --- טרירטסנַאמ

 "ייטש טימ טרעפטנעעג ןבָאה רעטעברַא יד .ןסָאשעג ךיילג ןוא ןקַאזָאק ךעל

 ןקַאזָאק יד .רעזייה יד ןופ ןסָאשעג ךיוא טָאה'מ .ןסָאש-רעװלָאװער ןוא רענ

 -װעגַאל ןסַאג יד ייב ןעוועג זיא סָאד ,ןײרַא רעטצנעפ יד ןיא ןסָאשעג ןבָאה

 -טנעצ ַא ךרעב ןעוועג טלָאמעד ןענייז תונברק לָאצ יד .עקסרַאנילמ ןוא עקצינ

 .עטעדנואוורַאפ לָאצ עטלּפָאט ַא ןוא עטיוט קיל

 ןריפכרוד ינוי 20 םעד ןסָאלשַאב ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יירד יד
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 טּפַאכעגמורַא זיא טָאטש עצנַאג יד .תונברק יד ןופ היוול עוויטַארטסנַאמעד ַא
 טלעטשענּפָא ךיז ןבָאה ןטַאטשקרעװ ןוא ןקירבַאפ .רעביפ ַא טימ ןרָאװעג
 טרָאד .ץַאלּפ רעטולַאב םוצ טמָארטשעג ןבָאה םינומה ןוא טייצ רעד רַאפ
 טזָאלעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןקַאזָאק ןעגנולײטּפָא עקרַאטש ןעוועג ןיוש ןענייז

 עקימורַא יד ןיא טלמַאזעג רעבירעד ךיז ןבָאה ןסַאמ יד .ץַאלּפ ןפיוא ןײגפױרַא
 ,ןשטנעמ רעטנזיוט רעקילטנעצ ןופ ןרָאװעג טּפָאטשרַאפ שממ ןענייז סָאװ ,ןסַאג
 זיולב ןעוועג זיא היוול יד -- סענמורט יד ןגָארטסױרַא ןביוהעגנָא טָאה'מ ןעוו
 -ןײרַא ךיז טװאורּפעג רענלעז יד ןבָאה -- תונברק עכעלטסירק יד ןופ
 עסַאמ יד .,ןבײרטרעדנַאנַאפ ןוא ןלייטעצ וצ יז ידכ ,עסַאמ רעד ןיא ןדיינש
 -ַאלפעג ןבָאה ּפעק יד רעביא .רעיומ ַא יו טכעפ ןענַאטשעג רעבָא זיא
 ןגָארטעג ךיוא טָאה'מ ..0.9.9 ןוא .ל.ּפיק.ד.ס ,דנוב ןופ -- רענעפ 12 טרעט
 טצַאשעג טָאה'מ סָאװ ,עסַאמ יד .ןטפירשפיוא טימ סעטנעל ןוא ץנערק ךס ַא
 ,עשיסור ןוא עשיליוּפ ,עשידיי -- רעדיל ןעגנוזעג טָאה ,ןַאמ טנזיוט 50 ףיוא
 ןיפ .שידיי ןוא שיליוּפ ןיא סעדער ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז םלוע-תיב ןפיוא
 -וק וצ ןדלָאמעג ןעמ טָאה םלוע םעד .רענדער 8 ןטָארטעגסױרַא ןענייז דנוב
 ,םירבח עשידיי ייווצ יד ןופ היוול רעד וצ ,ךָאװטימ ,ןגרָאמ ןעמ

 לָאטיּפש סיקסנַאנזָאּפ רַאפ ןבָאה ,טכַאנרַאפ 5 ,יני 21 םעד ךָאװטימ
 ןעמ טָאה דלַאב .רעטעברַא עשיליוּפ ןוא עשידיי ךס ַא ןעלמַאז ןעמונעג ךיז
 -קעװַא םייהעג ייז טָאה ײצילָאּפ יד .ָאטשינ ןענייז םיתמ יד זַא ,טסואוורעד ךיז
 ןבָאה'ס .ןײגרעדנַאנַאפ טלָאװעג טשינ רעבָא ךיז טָאה םלוע רעד .טריפעג
 ףיוא ןבָאה רעטעברַא ךס ַא ..ל.9.ק.ד.ס ןוא .ם.9.9 ,דנוב ןופ רענעפ ןזייוװַאב ךיז
 ןענייז ןײלַא דנוב ןופ .ךעלכיט עטיור ןעגנָאהעגּפױרַא טושּפ סנקעטש ערעייז
 רעװָאקרטעיּפ רעד וצ טרישרַאמ טָאה סָאװ ,םלוע רעד .רענעפ 8 ןעוועג
 -נַארג ַא ןעוװעג ןיוש זיא טנװֶָא 7 בלַאה םורַא .ןסקַאװעג רדסכ זיא ,סַאג
 זיא סיורָאפ .ןשטנעמ טנזיוט קילטנעצ עכעלטע ןופ עיצַארטסנָאמעד עזעיד
 -עג יד ,ןרעױט יד ןענעפע ןסייהעג ןוא רעטעברַא גנולײטּפָא ןַא ןעגנַאגעג
 ןיא ןרָאפעגמײהַא ןענייז ןעײװמַארט יד .טכַאמרַאפ ךיז לענש ןבָאה ןטפעש
 ןופ ןפָאלטנַא זיא יז ןוא יײצילָאּפ יד ןלַאפַאב זיא דחּפ ַא .סעזימער ערעייז
 רעגנַאל רעד ףיוא טרישרַאמ ןבָאה ןטנַארטסנָאמעד יד .סנטסָאּפ"ןסַאג יד
 עלַא ןופ טציילפעג ןבָאה ןשטנעמ ןעמָארטש עיינ ץלַא .סַאג רעװָאקרטעיּפ
 -יטכעמ ַא ואוו ,סַאג רעװָאקרטעיּפ רעד ןיא ןסָאגעגנײרַא ךיז ןוא טָאטש ןטייז
 ,ןבָאה סעילַאװכ ןשטנעמ יד .סױרָאפ ןגָארטעג ךיז טָאה ךייט-ןשטנעמ רעק
 ןעיורפ ןוא רענעמ -- טנזױט 100 זיב טכיירגרעד ,ןעגנוצַאש יד טיול
 ,טפול יד טכליהרַאפ טָאה גנַאזעג ערענָאיצולָאװער סָאד .רעדניק ןוא םינקז
 ןבָאה'ס ןוא ךעלכיט טימ טכָאפעג ןעמ טָאה ןענָאקלַאב ןוא רעטצנעפ יד ןופ
 ןופ רענדער !עיצולָאװער יד ןבעל לָאז :ןעיירשעג עקידיירפ ןגָארטעג ךיז
 סעדער עקימַאלפ ,עצרוק ןטלַאהעג ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יירד עלַא
 ,טָאטש יד טשרעהַאב קלָאפ סָאד ,טכַאמ עשירַאצ יד רעמ ָאטשינ --

 ןטניה ןופ .טרעױלעג טָאה אנוש רעד ןרָאװ .ּפלַאז ַא גנולצולּפ רעבָא

 ןקַאזָאק טרַאװעג ןבָאה ןסַאג עקיטייז יד ףיוא ,ןקַאזָאק ןטירעגכָאנ ןענייז
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 ןבעגעג גנונרָאװ םוש ןָא ןענייז ַאלָארַאק ןוא עטסוּפ קע םייב .רענוגַארד ןוא
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןסַָאג עקיטייז יד ןופ ןוא ןסָאש עטשרע יד ןרָאװעג
 -רעטעברַא עטנפָאװַאב יד .עיצַארטסנָאמעד-סקלָאפ רעד ףיוא יירעסיש ַא
 "עג ןיא טסיירד סרעדנוזַאב .יירעסיש ַא טימ קירוצ ןרעפטנע ןעגנולײטּפָא
 טָאה גנולײטּפָא-ףמַאק עשידנוב יד ..ָא.ב ןשידנוב ןופ גנוטערטסױרַא יד ןעוו
 ,סַאג ןיא ןבילבעג יז זיא עגר רעטצעל רעד זיב ,ןטלַאהעג ךיז שידלעה
 ןקַאזָאק 12 .ןלַאפעג ךס ַא ךיוא ןענייז'ס עכלעוו ןופ ,ןקַאזָאק יד וצ קידנסיש
 ןופ .טעדנואוורַאפ ױעדֶָא טוט דרעפ יד ןופ ןלַאפּפָארַא ןעזעג ןעמ טָאה
 ןעמ טָאה לעיציפָא) .עטעדנואוורַאפ ןוא עטיוט ליפ ןלַאפעג ןענייז םלוע

 ,טצַאשעג טָאה'מ רעבָא ,עטעדנואוורַאפ 100 ןוא עטיוט 21 טלעטשעגטסעפ
 ןיא ןפָאלעג זיא'מ .יירעפיולעג ַא ןרָאװעג זיא'ס .(רעמ ןלַאפעג ןענייז'ס זַא
 אנוש רעד טרעױלעג טָאה טרָאד ךיוא רעבָא ,ןסַאו עקיטייז ןוא ףייה יד
 יד ףיוא ןסָאשעג 17 עינדָאכסוװ זיוה ןופ ןעמ טָאה רעטעּפש .טתיממעג ןוא
 ,טיצ העש לטרעפ א ןרָאװעג ןסָאשַאב זיוה סָאד זיא רַאפרעד ,ןקַאזָאק
 טשינ רעטעברַא יד טָאה ,טכַאנייב 12 זיב ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ יירעסיש יד
 ,טײקנסָאלשטנַא ןוא טייקטרעטיברַאפ רעייז טרעגייטשעג רָאנ ,טקיטומטנַא
 -ַאב ןעיוב ןביױהעגנָא ןַאטנָאּפס ןעמ טָאה ,טנװָא רעגייזַא 7 ךָאנ ןיוש ,ךיילג
 -עג ךיז ןבָאה'ס ואוו ,עװָאינדולָאּפ ןוא עינדָאכסוװ ןסַאג יד ףיוא ןדַאקיר
 .ףיוא ענייא ,עינדָאכסװ ףיוא ןדַאקירַאב 2 -- סעזרעב עשידנוב יד ןענופ
 ןבָאה ,ירפ רעד ןיא ינוי 22 םעד גָאטשרױענָאד ,סנגרָאמוצ .עווָאינדולַאּפ
 -עגלַא ןַא ןרימַאלקָארּפ ןגעו טקידנעטשרַאפ ךיז .ל.פ.ק.ד.ס ןוא דנוב רעד
 -עברַא עכעלטסירק יד) ןענַאטשעג ץלַא ןיוש זיא גָאטיײב .קיירטש םעניימ
 ,(ןקירבַאפ יד ןיא טעברַאעג טשינ אלימב יָאלַאיצ עשזָאב , בילוצ ןבָאה רעט
 טרעהעגפיוא ןבָאה ןעײװמַארט יד ןוא טכַאמרַאפ ןעמ טָאה ןטפעשעג יד
 -ירַאב יד ןעמונעצ רעטילימ סָאד טָאה גָאטימרַאפ גָאטשרענָאד .ןרָאפ וצ
 ארומ ,ןדַאקירַאב יד ףיוא ןסָאשעג רעטילימ טָאה העש עכעלטע .,ןדַאק
 .טימַאניד טגיילעגרעטנוא זיא רעמָאט לייו ,רעטנענ ןייגוצוצ קידנבָאה

 .רעטצנעפ ןוא ןרעיוט יד ןיא ןסָאשעגניײרַא ךיוא טָאה'מ
 -טכַאלש ַא יװ ןעוװעג שזדָאל זיא געט רָאּפ עטסטנָאנ יד ןופ ךשמ ןיא

 ןבָאה רעטילימ ןכרוד ןדַאקירַאב יד ןעמענעצ ןוא ןרעבָארעד ןכָאנ ,דלעפ
 ןענייז ןדַאקירַאב .ערעדנַא טלעטשעגפיוא ןשטנעמ-סקלָאפ ןוא רעטעברַא יד
 -װעיַאלָאקימ ,ענלעיזד ,רעװָאקרטעיּפ ,עוװָאינדולָאּפ ,עינדָאכסװ ףיוא ןעוועג
 ,ענַאינלעגעצ ,דזַאיעשּפ ,ײסָאש רענישטיקַאר ,עדַאנעמָארּפ ,ענָאלעיז ,עקס
 ןוא ,טָאטש-טלַא ,עקסירדנַאסקעלַא ,רענישזעשזב ,רעניטנַאטסנָאק ,עינדערש

 ,סנטסַאק-טסימ ,סנטסַאק ןופ ןדַאקירַאב יד טיובעג טָאה'מ ,ןסַאג ערעדנַא
 ,דמַאז טימ רעסעפ ,סעקלעב ,סעפולס ,רעטערב ,רענעגעוו עטיירדעגרעביא

 ענעסירעגּפָארַא טימ ,ןרַאוטָארט ןופ סעטילּפ ןוא קורב ןופ רענייטש ,ןדליש
 לָאז'ס ,ץלַא סָאד ןדנובעגפיונוצ ןעמ טָאה ףַארגעלעט ןוא ןָאפעלעט ןופ ןטָארד
 בורק .ןפרָאװעגמוא ןעמ טָאה סענרעטמַאל-ןסַָאג יד .ןעמַאזוצ ןטלַאה ךיז
 -יש יד .ןדנוצעגרעטנוא לייט ןוא טקַאהעצ ןעמ טָאה ןעמָארק-לָאּפָאנָאמ 0
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 טעמכ ןענייז ןדַאקירַאב יד .טכַאנײב ןוא גָאטיײב ןטלַאהעגנָא ןבָאה ןעיירעס
 ןוא ךעלעמַאּפ ךיז טָאה רעטילימ ןעוו זיולב ,ןרָאװעג טקידייטרַאפ טשינ
 -ייה עקידתונכש יד ןופ ןענייז ,ןעמרוטש וצ ייז ידכ ,טקורעגוצ קיטכיזרָאפ
 טנַאלּפעג רעירפ ןופ ןעוועג טשינ ןענייז ןדַאקירַאב יד .ןסָאש ןלַאפעג רעז

 טשינ ךיוא ןענייז רעפמעק ערענָאיצולָאװער יד .טיירגעגוצ קירעהעג ןוא
 -סיוא ןַא ןעוועג ןענייז ןדַאקירַאב יד .,טנּפָאװַאב ןייז וצ ףרַאד סע יװ ןעוועג
 עלַארטנעצ ןייק .ףמַאק ןרענָאיצולָאװער וצ ןליו ןשיכיטס םעד ןופ קורד

 זיא ןעלטימ:-ףמַאק עקיטיונ יד טימ ןוא ליצ ַא ןוא ןַאלּפ ַא טימ גנוריּפנָא

 ןסַאג עשידיי יד ןיא ןעוועג רקיעב ןענייז ןדַאקירַאב יד .ןעוועג טשינ ָאד
 ,ןשטנעמ-סקלָאפ ןוא רעטעברַא עשידיי ןעוועג רקיעב ןענייז ייז רעטניה ןוא

 ירפ גָאטײרפ ,ןדַאקירַאב 7 טלעטשעגפיוא ןעוועג ןענייז גָאטשרענָאד
 ןיא ןדַאקירַאב טיובעג ךיוא ןעמ טָאה טכַאנייב גָאטיײרפ .15 ןעוועג ןענייז
 -יירפ ןענייז תועידי עלעיציפָא יד טיול ,ןלַאטרַאװק עשטייד ןוא עשיליױוּפ יד

 ,טולַאב ןיא טריבַאר רענלעז ןבָאה טכַאנייב גָאטיײרפ .םיגורה 165 ןעוועג גָאט
 גָאטנוז זיב טנװֶא ךָאװטימ ןופ -- געט 4 ןטלַאהעגנָא ןבָאה ןעיירעסיש יד
 -רעד עטעדנואוורַאפ ןוא עטיוט לָאצ יד טָאה תועידי עלעיציפָא טיול .טנוװָא
 עטיט לָאצ יד .טנזױט 2 זיב -- תועידי ערעדנַא טול .1,200 טכיירג
 79 טלעטשעגטסעפ ןעמ טָאה עטיױט 151 ןופ .200 זיב טצַאשעג ןעמ טָאה
 ןעװעג 20 ןענייז עטיוט יד ןופ ,ןקילעגנַאװע 17 ןוא ןקילָאטַאק 55 ,ןדיי

 ליפ ,ןדַאקירַאב יד ףיוא רעפמעק ןעוועג ןענייז עלַא טשינ טייוו .ןעיורפ

 תונברק עשידיי טנעצָארּפ רעכיוה רעד .תונברק עקילעפוצ ןעוועג ןענייז
 ןעוועג ןענייז רעטעברַא עשידיי סָאװ ,םעד טימ זיולב טשינ ךיז טרעלקרעד
 ןליו ןטימ ךיוא רָאנ ,ןפמַאק ערענָאיצולָאװער יד ןיא וויטקַא קרַאטש
 לייט ןדיי יד טימ ןענעכערוצּפָא ךיז לעיצעּפס טכַאמ רעשירַאצ רעד ןופ
 עכנַאמ ןיא ."ןדיי עלַא ןטָארסױא ףרַאד'מ, זַא ,טגָאזעג ןפָא ןבָאה ןטַאדלָאס
 ןדיי זױלב טתיממעג ןוא ןקַאילָאּפ טעּפעשטעג טשינ רענלעז ןבָאה ןלַאפ
 עויטקַא לָאצ עסיורג ַא ןעועג זיא עטעדנואוורַאפ ןוא עטיוט יד ןשיװצ
 "ןדַאקירַאב יד ןיא טקעריד עקַאט ןלַאפעג זיא ייז ןופ לייט ַא ,ןטסידנוב
 ןעיירעסיש םתס יד תעב ערעדנַא ,ןפמַאק

 רעכעד ,רעטצנעפ ,ןדַאקירַאב יד ןופ ןסָאשעג ןבָאה ןרענָאיצולָאװער יד
 עכעלטע טָאהעג ךיוא ייז ןבָאה ןרעוװלָאװער ענעגייא ץוחַא .ןרעיוט ןוא

 יז ,רענלעז עטעדנואוורַאפ ןוא עטיוט ייב ןעמונעגוצ טָאה'מ סָאװ ,ןסקיב
 ןוא רעסַאװ קיכָאק טימ ןסָאגעגּפָא רעדָא רענייטש ןפרָאװעג ךיוא ןבָאה
 -עגפיוא ןעוועג געט עכעלטע יד ןיא ןענייז סָאװ ,ןדַאקירַאב לָאצ יד .טפַאנ

 ןופ ןענייז ןעיירעסיש יד תעב .50 ךרע ןַא ףיוא טצַאשעג ןעמ טָאה ,טלעטש
 רעייז ןבָאה עכלעװ ,ןשטנעמ טנזױט קילטנעצ עכעלטע ןפָאלטנַא טָאטש
 -סגירק ַא יו ןעזעגסיוא טָאה טָאטש יד .רקפה ףיוא טזָאלעג סטוג ןוא בָאה
 טנזױט 25 רעטילימ םינימ ענעדישרַאפ ןעוועג טלָאמעד ןענייז'ס .,רעגַָאל
 טָאה טכַאמ עשירַאצ יד עכלעוו וצ ,רענלעז עשילױוּפ ןוא עשידיי יד .ןַאמ
 -לעז עשידיי) טָאטש ןופ טריפעגסױרַא ןעמ טָאה ,יורטוצ ןייק טַאהעג טשינ
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 דנַאטשּפיױא-רעטעברַא רעטנּפָאװַאב רעטשרע רעד סָאד זיא ןעוועג .(180 רענ

 גנוריפנָא רעד רעטנוא רעטעברַא עשידיי יד ןוא עירעּפמיא רעשירַאצ רעד ןיא

 ןעיײר עטשרעדָאפ יד ןיא טפמעקעג ןבָאה דנוב ןופ

 -- דנַאטשוצ-סגירק ןרָאװעג טרעלקרעד זיא ינוי 26 םעד גָאטנָאמ

 += טרעהעגפיוא ןבָאה ןעיירעסיש יד ןוא
 ץנַאג ןיא םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג ןבָאה ןדַאקירַאב רעשזדָאל יד

 -רַא רערענָאיצולָאװער רעד רַאפ ןענייז ןוא ןליוּפ ןיא טרפב ןוא דנַאלסור

 ףעגנוטערטסױרַא עיינ וצ סיוטש ַא ןעוועג טעטש ייר ַא ןיא טפַאשרעטעב

 -כרוד טעטש ליפ ןיא ןבָאה .ס.פ.פ ןוא .ל.ּפ.ק.ד.ס ,דנוב ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד

 -רַאװ ןיא ,סעיצַארטסנָאמעד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ,ןקיירטש-עיטַאּפמיס טריפעג
 רעד ףיוא זיא סָאװ ,קיירטש רענײמעגלַא ןַא ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא עש
 רעד ףיוא רעקידנעטשלופ ַא רעבָא ,רעזייוולייט ַא זיולב ןעוועג סַאג רעשיליופ

 ןעוועג ןענייז ןטפעשעג ןוא ןטַאטשקרעװ ,ןקירבַאפ עלַא ואוו ,סַאג רעשידיי

 .רעטילימ טימ לופ ןעוועג ןענייז ןסַאג עשידיי רעװעשרַאװ יד .ןסָאלשעג

 ןסָאשעג ןבָאה רענלעז יד .ןדַאקירַאב ןרָאװעג טלעטשעגפיוא וליפַא ןענייז'ס

 .ינוי 26 םעד גָאטנָאמ סע זיא ןעוועג .,ןדַאקירַאב יד ןעמונעגנייא טכייל ןוא

 עטריטסערַא ךס ַא .ןןשטנעמ 680 טריטסערַא ןעמ טָאה גָאט םענעי ןיא

 ןענייז ןסַאג ערעדנַא ןוא עיװַאּפ ףיוא .ןגָאלשעגּפָא געוו ןפיוא ןעמ טָאה

 ךיוא ..לפיק.ד'ס ןוא דנוב ןופ סעיצַארטסנָאמעד עמַאזניימעג ןעמוקעגרָאפ

 ,סעיצקַא-עיטַאּפמיס ענעדישרַאפ ןעמוקעגרָאפ ןענייז טעטש ערעדנַא ןיא

 טימ טעטש יד ןיא ןעוועג ןעגנוטערטסױרַא יד ןענייז קידוועעזנָא סרעדנוזַאב

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעקרַאטש ַא
 רעשידנוב רעד טלייצרעד עשרַאװ ןיא ינוי 26 םעד ןעזעגסיוא טָאה'ס יו

 יד ,טכַאמרַאפ ןעוועג ןענייז ןעניזַאגַאמ ןוא ןעמָארק עלַאק : ןַאגרָא-לַארטנעצ

 -לעז רעד וצ רעבָא .טלעטשענּפָא ןצנַאגניא ךיז ןבָאה לדנַאה ןוא טעברַא

 -רעטילימ ַא ןופ ךיוא םינּפ םעד ןעמוקַאב לַאטרַאװק רעד טָאה טייצ רעב

 -רַאפ ןבָאה יײצילָאּפ ןוא ןעמרַאדנַאשז ,ןקַאזָאק ,ןרַאזוה ,ןטַאדלָאס .,רעגַאל
 ,שינעגנעפעג-רעטילימ ןופ ףיוה ןיא ,סַאג עקישזד ףיוא ,ןסַאג עלַא טציילפ
 ,ןטַאדלָאס יד ןגעק ןייטשוצייב ידכ, ..."ןטַאמרַאה טיירגעגוצ ןעוועג ןענייז

 ,עלימ ,סעקװעלַאנ ףיוא .ןדַאקירַאב ןעיוב ןעמונעג ךיז רעטעברַא יד ןבָאה

 -פיוא ןעמ טָאה ןסַאג ערעדנַא ךָאנ ןוא עװָאדָארגָא ,ענזַאלעשז ,עקסנילָאװ

 ףיוא עדַאקירַאב יד ןעוועג זיא עלַא יו רעטנַאסערעטניא .ןדַאקירַאב טיובעג

 םעד ןסירעגפיוא ןעמ טָאה .לג.ד.א סנזייא-ךערב ,קעה טימ .סַאג עקסנילָאװ

 -עגנעמַאזצ ןעמ טָאה סעּפולס יד ,סעּפולס טלעטשעגנײרַא טסעפ ןוא קורב

 רענעגעו-טכַארפ ,סנטסַאק ,ןריט טימ טלגנירעגמורַא ,טָארד טימ ןדנוב
 -רַאפ סע .טָארד טימ טײרדעגמורַא טסעפ ןעמ טָאה ץלַא סָאד ,וו.זַא.א

 עגנַאל ַא ןטלַאה ךיז טנעקעג טשינ טָאה עדַאקירַאב ןייק זַא ,ךיז טייטש

 ןייא ןעמונעג ןוא טמערוטשעג ייז ןבָאה ןטַאדלָאס יד ,רעטילימ ןגעק טייצ

 .::* "רערעדנַא רעד ךָאנ עדַאקירַאב

 טעדנואוורַאפ ךעלברעטש זיא ,עדַאקירַאב רעד ףיוא ,סַאג עלימ ףיוא
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 -טע טימ זיא רעכלעוו ,ןגרָאמטוג קילעז טסידנוב רעקירָאי-17 רעד ןרָאװעג

 -נָאמעד ַא טנדרַאעגניא טָאה דנב רעד .,ןברָאטשעג רעטעּפש געט עכעל

 לײטנָא ןבָאה טנזיוט 5 .עטסישט ףיוא לָאטיּפש ןשידיי ןופ היוול עוװיטַארטס

 געװ םעד טמיוצרַאפ רעטילימ ןוא ײצילָאּפ טָאה ןימלע-תיב םייב .ןעמונעג

 עיצַארטסנָאמעד א .ןגָאלשעגכרוד ןיהַא ךיז טָאה לייט ַא זיולב ןוא

 רבח רעד ואוו ,טֹרָא םוצ סַאג עלימ ףיוא קעװַא זיא טנזיוױט עכעלטע ןופ

 רעדיל ערענָאיצולָאװער ןעגנוזעג ןוא סעדער ןטלַאהעג טָאה'מ .ןלַאפעג זיא

 ,טכאנייב טעּפש זיב

* 
 לא

 ןיא ןדַאקירַאב יד ןעמוקעג ןענייז שזדָאל ןיא ןדַאקירַאב יד ךָאנ דלַאב

 -ַאיצולָאװער יד זיא דנַאלסור-םורד ןופ טָאטש-טרָאּפ רעד ןיא ךיוא .סעדָא

 טקילפנָאק ןטפרַאשרַאפ ַא ןופ ןדָאב ןפיוא טציהעצ ןרָאװעג גנומיטש ערענ

 רעטעברַא יד ןבָאה ןכָאװ 6 ךרעב .,ןטנַאקירבַאפ ןוא רעטעברַא יד ןשיווצ

 תוחנה םוש ןייק ףיוא ,טקיירטשעג ּפיסערעּפ ןָאיַאר ןשיטָאטש רעסעדָא ןופ

 ַא ןרָאװעג ןיא טָאטש ןיא .ןייגנייא טלָאװעג טשינ ןטנַאקירבַאפ יד ןבָאה

 24 םעד ,גָאטנוז ןוא תבש .קײרטשירַאדילַאס םענײמעגלַא ןַא רַאפ גנומיטש

 םעד ןגעוו ןעגנולמַאזרַאפ ייר ַא טריפעגכרוד דנוב רעד טָאה ,ינוי 25 ןוא

 סױטשנעמַאװצ א ןעװעג ּפיסערעפ ןפיוא זיא ינוי 26 םעד גָאטנָאמ .ןינע

 טָאה'מ .טיוט ןלַאפעג ןענייז רעטעברא 2 .ןקַאזַאק ןוא רעטעברַא ןשיוצ

 ןוא רענעפ עטיור טימ ןוא ריס ַא ףיוא טגײלעגפיורַא םיגורה יד ןופ םענייא

 -ּפָארַא ןוא קירבַאפ וצ קירבַאפ ןופ ןגָארטעג ױזַא גנַאזעג ןרענָאיצולָאװער

 טכַאמעג ןעמ טָאה רענעגעװ ןופ .טעברַא רעד ןופ רעטעברא יד ןעמונעג

 -ַאגרַָא עשיטסיוועשנעמ יד ןוא דנוב רעד ןבָאה גָאט ןבלעז םעד .ןדַאקירַאב

 -עשלָאב יד .קיירטש םענײמעגלַא ןַא טרעלקרעד .ּפ.ַאד.ס.ר ןופ עיצַאזינ
 ןייק טשינ זיא טייצ יד זַא ,טגָאזעג ןבָאה ייז .ןגעק ןעוועג ןענייז סעקיוו

 ,טעברַא יד ןפרָאװעג גָאטנָאמ ןיוש ןבָאה לייט ַא ,עיצקַא ַאזַא רַאפ עקיטסניג

 טָאטש ןיא ןעגנַאגעגּמורַא עקידנקיירטש יד ןענייז ירפ רעד ןיא גָאטסניד

 ליפ טַאהעג ןטסידנוב ןבָאה ייברעד .טעברַא יד םוטעמוא ןלעטשוצּפָא

 ןופ תונברק ןעוועג ןענייז'ס .ןקַאזָאק ןוא יײצילָאּפ טימ ןסױטשנעמַאזוצ

 רעטעברַא יד ןופ תונחמ יד; :טלייצרעד םעד ןגעוװ טכירַאב ַא .ןטייז עדייב

 -עג ןבָאה סָאװ ,ןקַאזָאק יד ןוא .ןסקַאװעג ץלַא ןענייז ןסַאג יד ףיוא

 לנָאה ַא טימ ןטָאשרַאפ ןעמ טָאה ,םלוע םעד ןביײרטרעדנַאנַאפ טוואורּפ

 -מָאב רעד ןיא .קורב ןופ ןסײרסױרַא ךיילג טגעלפ ןעמ סָאװ ,רענייטש

 .ךעלדיימ ןעמונעג לײטנָא ןשיגרענע ןַא ןבָאה רענייטש יד טימ גנורידרַאב

 עלַא ףיוא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןקַאזָאק ןוא יײצילָאּפ רעד טימ ןסױטשנעמַאזוצ

 עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רעדילגטימ יד ןבָאה ןטייז עלַא ןופ .ןסַאג

 ןעמ זַא ,ןקַאזָאק ןוא יײצילָאּפ רעד טימ ןטכעפעג ןגעוו תועידי טכַארבעג

 יז רעדָא טײל-ייצילָאּפ ייב רעוועג סָאד ןעמונעגוצ רעטרע ךס ַא ןיא טָאה
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 ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןדַאקירַאב ןזיוװַאב ךיז ןבָאה וצ-טכַאנרַאפ, .."טעגרהעג
 -ָאערּפ רעד ןשיווצ ,סַאג רעקסנעּפסוא רעד ףיוא ,ךיוה יד ןישיױַא עכעלטע
 ..סַאג עקסטַאנרָא-ןיילק רעד ףיוא ןוא ,עקסנַאשטשעימ ןוא עקסנעשזַארב
 יד .רעטילימ ןגעק העש עבלַאה ַא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ןדַאקירַאב יד;
 ךשמב ..."רענייטש ןוא ןסָאש-רעװלָאװער טימ טקידייטרַאפ ךיז ןבָאה רעטעברַא
 ןסָאג יד ףיוא ןעוועג סעדָא ןופ רעטעברַא עשידיי עלַא ןענייז, גָאט םעד
 "ָאק יד טשינ ןלַאפנָא ןגעלפ עטשרע יד זַא ,ַאזַא ןעועג זיא גנומיטש יד
 טפמעקעג רעטעבױֵא יד ןבָאה ןטכעפעג יד ןיא .רעטעברַא יד רָאנ ,ןקַאז
 "יפל ןעװעג ייז ןשיוװצ ןענייז עטנפָאװַאב שטָאכ ,שפנ-תריסמ סיורג טימ
 "גיד םעד ןענעכער ןעק; עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד .."ךס ןייק טשינ ךרע
 םעד רַאפ זיא רעטעברַא עכעלטסירק; ..."ףמואירט ריא ןופ גָאט ןרַאפ גָאטס
 ןטינשעגּפָא ןעועג ןענייז טעטשרָאפ יד לייו ,קיניוו רעייז ןעוועג גָאט
 טקילײטַאב ךיז ןבָאה גָאט םעד ןופ ןסיוטשנעמַאזוצ יד ןיא ,רעטילימ ךרוד
 ךיוא ייברעד ןבָאה םוטעמוא ןוא רעטעברַא עשידיי רָאנ סיוכרוד טעמכ
 רעטייוצ ַא ."עיצַאזינַאגרָא רעזנוא ןופ רעדילגטימ לייטנָא ןַא ןעמונעג
 ןענייז עקסנעּפסוא ןוא עקסנַאשטשעימ ןסַאג יד ףיוא :טלייצרעד טכירַאב
 "ערב ןופ טכַאמעג ,קָאטש ןבלַאהטרעדנָא ןופ ןדַאקירַאב עקיזירג ןענַאטשעג
 תונכש ןיא טָאה'מ סָאװ ,ןינב ַא ןופ ןעמונעג ייז טָאה'מ .סעקלעב ןוא רעט
 .ןסקַאװעג רדסכ זיא עסַאמ רעד ןופ גנומיטש ערענָאיצולָאװער יד, ..."טיובעג
 ערעיוהעגמוא ןַא ןזיװעגסױרַא ןבָאה עיצַאזינַאגרָא רעזנוא ןופ רעדילגטימ יד
 -עג טָאה (ָא;ב) גנולײטּפָא-ףמַאק רעזנוא .טייקטיירג -ףמַאק ןוא עיגרענע
 עטשרע יד טרעטשעצ טָאה רעטילימ סָאד ןעוו; ..?טנכייצעגסיוא טקריוו
 -עגפיוא רעדיוו טרָא ןבלעז ןפיוא טכַאנרַאפ זיא ,קעװַא זיא ןוא ןדַאקירַאב
 ןבָאה ךעלגניי זַא ,ןקרעמַאב ןעמ ףרַאד ייברעד ,עדַאקירַאב ַא ןרָאװעג טיוב
 רַאפ לַאירעטַאמ םעד טגנערבעג ןבָאה ייז -- "לָאר עסיורג ַא טליפשעג
 ןעוועג ןײלַא גָאט םעד דנוב רעד זיא עיצַאזינַאגרָא ןַא יו .עדַאקירַאב רעד
 ןבלעז ןיא .טָאטש עמַאס ןיא ןעוועג ןענייז ןדַאקירַאב יד .ץַאלּפ ןפיוא

 ,רעטעברַא טנזיוט 20:15 ןופ גניטימ ַא ןעועג פיסערעּפ ןפיוא זיא גָאט
 -מַאזרַאפ ןוא ןקיירטש יד טימ .קיאור רעקינייװ-רעמ ךרודַא זיא רע רעבָא
 ערעייז טריפעגנָא ןבָאה רעטעברַא עכעלטסירק עסַאמ רעד ןופ ןעגנול
 ןופ גנומיטש יד ןוא .ּפ.ַא.ד.ס.ר יד טשינ ןוא ןטַאגעלעד עטלייוועג ענעגייא
 עשימָאנָאקע רַאפ רָאנ עשיטילָאּפ רַאפ ןעועג טשינ זיא םלוע ןטיירב םעד
 סעדער יד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג טלוב ץנַאג זיא סָאד .ןעגנורעדָאפ
 ןיא ןקיירטש ענעדישרַאפ תעב ךיוא יװ ,גניטימ םעד ףיוא ןסולשַאב ןוא
 ןַא רָאג ןעוועג זיא רעטעברַא עשידיי יד ןשיווצ גנומיטש יד .,טייצ רענעי
 ןענייז ןסַאמ עשידיי עטיירב יד רָאנ ,ןטסידנוב זיולב טשינ םגה .,ערעדנַא
 ןוא ײצילָאּפ טימ ףמַאק ןטקעריד ןיא ןענַאטשעג ,ינוי 27 םעד ,גָאט םעד
 טשינ טייצ עצנַאג יד, -- טכירַאב ַא טלייצרעד --- ךָאד ייז ןענייז ,ןקַאזָאק
 סולשַאב ַא רַאפ סָאװ טגערפעג ץלַא ןבָאה ןוא סולפנייא רעזנוא ןופ סױרַא

 ."רעטייו ףיוא ןעמונעגנָא עיצַאזינַאגרָא רעזנוא טָאה
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 יד ןיא רָאטקַאפ רעינ ַא ןעמוקעגנײרַא זיא ינוי 28 םעד ךָאװטימ
 ַא ןעמואושעגניײרַא זיא טרָאּפ רעסעדָא ןיא .ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער
 -רעצנַאּפ יד ןעוועג זיא סָאד .ןזָארטַאמ עטעוװעטנובעצ טימ ףיש-סגירק
 ,םעד ןופ ןביוהעגנָא ךיז טָאה טנוב רעד .יקסעשטירווַאט ןיקמָאיטַאּפ ףיש
 טָאה'מ ןכלעוו ףיוא ,שיילפ סָאד ןסע טלָאװעג טשינ ןבָאה ןזָארטַאמ יד סָאװ
 שיילפ סָאד ןעמענ וצ לעפַאב םעד ןגלָאפ טשינ רַאפ .םירעוו ןענופעג

 ןזָארטַאמ יד ןשיוצ .זָארטַאמ ןייא ןסָאשרעד ריציפָא רעטסטלע רעד טָאה
 רידנַאמָאק םעד טעגרהרעד ןבָאה ייז .גנוגערפיוא עסיורג ַא ןרָאװעג זיא
 -רעד טָאטש ןיא ךיז טָאה'מ ןעוו .ןריציפָא 7 ךָאנ ןוא ףיש-רעצנַאּפ רעד ןופ
 רעטנוא .טרָאּפ םוצ ןייג ןביוהעגנָא ןסַאמ עסיורג ןבָאה ,םעד ןגעוו טסואוו
 -ַארקָאמעד-לַאיצָאס יירד יד ןבָאה טנוב ןגעוו העידי רעד ןופ גנוקריוו רעד
 -רַאפ ךיז סעקיועשנעמ ןוא סעקיװעשלָאב ,דנוב -- סעיצַאזינַאגרָא עשיט
 ןעמוק וצ ףור ַא טזָאלעגסױרַא ןבָאה ייז .ןעמַאזוצ ןקריוו ןגעוו טקידנעטש
 טעמכ זיא טָאטש יד .ףישיסגירק יד טייטש סע ואוו טרָא םוצ ,טרָאּפ ןיא
 זיא טרָאד .טרָאּפ םוצ טמָארטשעג ןבָאה עלַא -- ןרָאװעג טקידיײלעגסיוא
 רענדער טדערעג ןבָאה סענובירט ןופ ןוא זָארטַאמ רעטעגרהרעד רעד ןגעלעג
 -ַאב ןוא עיצולָאװער וצ ןפורעג ןבָאה רענדער יד .ןסַאמ עטלמַאזרַאפ יד וצ

 ךיז טָאה -- טכירַאב ַא טלייצרעד -- רענדער יד ןשיװצ, .ךיז ןענעּפָאװ
 יד ףיוא ןגָארטעג טושּפ יז טָאה'מ ,ןירענדער רעזנוא טלייטעגסיוא סרעדנוזַאב
 רימ ןרעה טָא !יַאקשוטַאמ' -- ןפורעג יז ןוא טנייוועג ןבָאה םינקז .טנעה
 דילגטימ ַא סָאד זיא ןעװעג ."לָאמ עכעלטע טדערעג טָאה יז .'תמא םעד

 ןזָארטַאמ יד .ץישּפיל ַאנַא עקירָאי-24 יד ,טעטימָאק ןשידנוב רעסעדָא ןופ
 -עד ךָאנ זיא ןָאּפָאג חלג רעד) עשנָאּפַאג יד ןפורעג טפַאשביל טימ יז ןבָאה
 (גרוברעטעּפ ןיא עיצולָאװער רעד ןופ רעביײהנָא רעד יו רעלוּפָאּפ ןעוועג טלָאמ
 רעקילטנעצ .עירופ יד -- ןפורעג יז ןבָאה ןעגנוטייצ ערענָאיצקַאער יד ןוא
 ןוא יײצילַאּפ יד .סעדער ערענָאיצולַאװער עריא טרעהעג ןבָאה רעטנזיוט

 ןזָארטַאמ יד לייו ,ןרעטש ןעמוק וצ טגַאװעג טשינ ןבָאה רעטילימ סָאד
 ןטנעגַא עשיאייצילָאּפ ייוצ טימ .ןטַאמרַאה יד טימ ןסיש וצ טָארדעג ןבָאה
 ןעמ טָאה ,עיצַאטיגַא-םָארגָאּפ ַא ןומה ןשיוװצ ןריפ טװאורּפעג ןבָאה סָאװ
 .ןעקנורטרעד ןטייווצ ַא ןוא ןסָאשרעד םענייא -- טרָא ןפיוא טכַאמעג ףוס ַא
 ףױרַא זיא סעיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יירד יד ןופ עיצַאגעלעד ַא
 ,ךוט רעטייוו לָאז'מ סָאװ ,ןזָארטַאמ יד טימ ןטַארַאב ךיז ןוא ףיש רעד ףיוא
 ןטרַאװ ןוא ןײגרעדנַאנַאפ ךיז קיאור ןסייהעג םלוע םעד ןעמ טָאה טכַאנרַאפ
 א ןביױהעגנָא ךיז טָאה ךיז ןײגרעדנַאנַאפ ןכָאנ דלַאב רעבָא .ןגרָאמ זיב
 טרָאד ךיז טָאה רעטעּפש לסיב ַא ןוא טרָאּפ ןיא סעדַאלקס יד ןיא קענובַאר
 עצנַאג ַא טרעיודעג טָאה הפרש יד .הפרש עסיורג ַא טרעקַאלפעגרעדנַאנַאפ
 ײצילָאּפ רעד ןופ טעברַא יד ןעוועג זיא סָאד זַא ,טסעומשעג טָאה'מ .טכַאנ
 -רַאפ ןענייז ןשטנעמ לָאצ עסיורג ַא .סעקַאיסָאב ןופ רעדָא רעטילימ ןוא
 עשירעטילימ ןוא עשיאייצילָאּפ ןופ ןלַאפעג ןענייז ליפ ןוא ןרָאװעג טנערב
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 -עצ זיא טרָאּפ רעד ,ןטַאמרַאה ןופ וליפא ןוא ןסקיב ןופ -- ןעיירעסיש
 ,ןרָאװעג טרעטש

 רעד .דנַאטשוצ-גירק טרעלקרעד ןעמ טָאה ירפ רעד ןיא גָאטשרענָאד
 טָאטש ןופ רענייק ןוא רעטילימ ליפ טימ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא זיא טרָאּפ

 טריפעג ןעמ טָאה גָאט ןצנַאג ַא .ןעמוקוצ טנעקעג טשינ ןיהַא ןיוש טָאה
 יד .טכַאנ רעכעלקערש רעד ןיא ענעסָאשרעד ןוא עטנערברַאפ -- םיתמ
 .קעװַא טנוװָא גָאטנוז זיא יז ןוא טרָאּפ ןיא ןענַאטשעג ךָאנ זיא ףיש-רעצנַאּפ
 יד ןיא זױלב ,ןפורעגּפָא קיירטש-לַארענעג םעד ןעמ טָאה גָאט ןבלעז ןיא

 -- גָאטסניד ןוא גָאטנָאמ -- ןשינעעשעג רעסעדָא יד ןופ געט 2 עטשרע
 -טכייל 1,200 ,עטעדנואװרַאפ-רעװש 740 ,עטיוט 197 טלײצעגנָא ןעמ טָאה

 ןופ .ןקַאזָאק 17 ןוא סעװַאטסירּפ 3 טיוט ןלַאפעג ןענייז'ס ,עטעדנואוורַאפ
 עקידרעטייו יד ןיא .עטעדנואוורַאפ 160 ךרעב ןעוועג ןענייז ײצילַאּפ רעד

 רעד ןיא .ןרָאװעג טרעסערגרַאפ קידנטיײדַאב תונברק לָאצ יד זיא געט
 רעטרעדנוה ןעוועג ןענייז גָאטשרענָאד ףיוא ךָאװטימ ןופ טכַאנ רעכעלקערש
 ,(:' תונברק עטיוט

 -ָאיצולָאװער יד ןכלעוו ףיוא ,םעד ןופ סעּפע ןעשעג זיא סעדָא ןיא םגה
 רעקידנפמעק רעד ןופ גנודניבפיונוצ ַא -- טפַאהעג טָאה גנוגעװַאב ערענ
 םעד ןופ ןענייז ,טכַאמ רעטנּפָאװַאב רעד ןיא טנוב ַא טימ טפַאשרעטעברַא
 ןעוועג זיא גנודניבפיונוצ יד .ןעמוקעג טשינ ןעגנוכיירגרעד עטסנרע ןייק
 רעד .גנוניישרעד עקילעפוצ א ןעוועג זיא טנוב רעד יװ ,עקילעפוצ ץנַאג ַא
 ערעדנַא יד ןופ ןטפַאשנַאמ יד וצ ןזָאוטַאמ עטעוװעטנובעצ יד ןופ לעּפַא
 הלועּפ ןייק טָאה ,הדירמ רעד וצ ןייטשוצוצ םי ןצרַאװש ןפיוא ןפיש-סגירק
 ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה טָאטש ןופ טפַאשרעטעברַא יד ךיוא .,טַאהעג טשינ
 2 יד ןוא םישעמ עשירָאטסיה עסיורג רַאפ טיירגעגוצ טשינ ךעלרעניא
 -ןסַאמ ןָא ,ךַאװש ,טגירקעצ ןוא טלייטעצ .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא
 טשינ ןבָאה ,העּפשה רעשיגָאלָאעדיא רעקירעהעג ןָא ןוא ןעגנודניברַאפ
 ןיק טשינ .ךיז ךָאנ ןריפ יז ןוא טפַאשרעטעברַא יד ןריטנעמעצ טנעקעג
 סעדָא ןיא ייס ,שזדָאל ןיא ייס סָאװ ,טקַאפ רעד ןעוועג רעבָא זיא לַאפוצ

 -ַאב יד ןיא לָאר-טּפיוה יד טליּפשעג גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד טָאה

 ,ןפמַאק-ןדָאקיר
 ןופ גנוצַאשּפָא ַאזַא ןבעגעג טָאה דנוב ןופ טפירשטייצ עלַארטנעצ ַא

 ןדַאקירַאב יד ךיז ןבָאה גנַאל טשיש :סעדָא ןוא שזדָאל ןיא ןשינעעשעג יד
 יד ךָאנ זיא לָאמ ןקיטנייה .ןפרָאװעצ ייז טָאה רעטילימ סָאד ,ןטלַאהעג
 רעבָא ןיוש זיא טירט רעטשרע רעד .ןבילבעג ןירעגיז יד גנושרעהטסבלעז
 ןייז ןלעו טירט עקידרעטייו יד .ןבעגעג ליּפשיב רעטשרע רעד ,טכַאמעג
 ןענייז ןדַאקירַאב זַא ,הנעט רעד ףיוא .."רעקיטכעמ ןוא רעטינעג ,רעטסעפ
 רעד ןעוו ,לָאמ ןדעי סע ןרעה רימ; :טרעפטנעעג טרעוו ,קיטייצירפ ךָאנ
 טרעהעג סָאד ןבָאה רימ .לטימ-ףמַאק םעיינ ַא ןָא טמענ טַאירַאטעלָארּפ
 םעד ןבָאה רימ תעב טגָאזעג זנוא ןעמ טָאה סָאד ,ןקיירטש עטשרע יד תעב
 ַאזַא טכערעגמוא יװ ,ןזיוועג ךיג טָאה ןבעל סָאד ,ןביוהעגנָא ףמַאק ןשיטילָאּפ
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 ןטרַאװ רעמ זַא ,ןליפ עלַא ןעוו ,טנעמָאמ ַא טמוק סע; ..."ןעוועג זיא ןגָאז

 טליפ סָאד ,ןוט םוצ ןדייר ןופ ןייגוצרעביא טייצ זיא סע זַא ,טשינ ןעמ ןעק
 יז ןכַאמ ,ןַאד יז ןטלַאהּפָא .טירט עטשרע יד טכַאמ יז ןוא ןיײלַא עסַאמ יד

 ריא ןבעגוצ זיא ךַאז רעזנוא .ךערברַאפ ַא זיא -- תוקפס טימ קיטנעהּפָא
 ןקידרעטייו ריא ןריפנָא ןוא טירט עטשרע יד ןופ ןרעלעפ יד ןזייוונָא ,טומ
 טשינ זיא ןדַאקירַאב יד ןופ גנוטיידַאב יד; .."געוו םעיינ םעד ףיוא גנַאג
 רעטנפָאװַאב רענעפָא רעזנוא; ..?עשילַארָאמ ַא יו ,עשינכעט ַא ליפיוזַא
 ןזיוװעגנָא טרעװ סע .."רעטילימ סָאד ןעיצוצ זנוא וצ ןעק טירטסױרַא
 -נופ קיטליגכיילג ןענַאטשעג ןענייז סעדָא ןיא ןלַארעביל עכעלרעגריב יד זַא

 ןצונסיוא טלייאעגוצ ךיז ןבָאה ןטנַאקירבַאפ רעשזדָאל יד ןוא .סנטייוורעד
 -עלקרַאפ ןוא גָאט-סטעברַא םעד ןרעגנעלרַאפ וצ ידכ ,דנַאטשוצ-סגירק םעד
 םיתביילעב יד ןבָאה טעטש עשיליוּפ עקימורַא יד ןיא; ...ןעניול יד ןרענ

 יד חצר:-תוכמ ןגָאלשעג ןבָאה עכלעוו ,תואמ עצרַאװש עשידיי טריזינַאגרָא
 ןשטנעמ טרעדנוה רעביא ןוא ןרָאטַאטיגַא רַאפ טלַאה ןעמ סָאװ ,רעטעברַא עלַא
 ,טגָאז ןַאגרָא רעשידנוב רעד ,,יײצילַאּפ רעד ןופ טנעה ןיא ןבעגעגרעביא
 -רַא רעד ןופ טכַאמ יד זַא ,טניימ יז ןעוו ,תועט ַא טכַאמ עיזַאושזרוב יד זַא
 ,(:* ןכָארבעג זיא גנוגעוַאב-רעטעב

 טימ תוכייש ןיא סעיצקַא טריפעגכרודַא דנוב רעד טָאה טעטש ליפ ןיא
 -נָאמעד ,ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ --- סעדָא ןוא שזדָאל ןיא ןפמַאק-ןדַאקירַאב יד

 ןלעװ רעטרע לָאצ רעסיורג רעד ןופ .ןקיירטש ענײמעגלַא ןוא סעיצַארטס

 יד ןענייז ,בוג רעקפנימ ,וָאסירָאב ןיא :ןענָאמרעד ָאד יירד זיולב רימ
 ןטסידנוב יד .טעברַא רעד וצ ןעמוקעג טשינ ילוי 13 םעד רעטעברַא עשידיי
 -טסירק טעברַאעג ןבָאה'ס ואוו ,ןדָאװַאז ןוא ןקירבַאפ יד ןיא קעװַא ןַאד ןענייז
 ןבָאה ,ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעװו ייז ןרעלקפיוא ןכָאנ .רעטעברַא עכעל

 ןסייהעג ךיוא טָאה'מ .טעברַא יד ןפרָאװעג רעטעברַא עכעלטסירק יד ךיוא
 טָאה יז .ןכַאמרַאפ טזָאלעג טשינ טָאה ײצילָאּפ יד .רעבלעוועג יד ןכַאמרַאפ

 -עג טָאה ײצילָאּפ יד םגה .רעטעברַא 3 טעדנואוורַאפ ןוא ןסָאשעג ייברעד
 ,טכַאמרַאפ ךָאד רעבלעוועג יד יי ןבָאה ,ןפָארטש טימ רעמערק יד טָארד
 ןטנפָאװַאב ַא ןופ טצישַאב ,עיצַארטסנָאמעד ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טנוװָא ןיא
 רעייז טזָאלעגסיוא ןוא רענוגַארד טימ ײצילָאּפ ןעמוקעגנָא זיא רעטעּפש .ָא.ב
 גָאט ןבלעז םעד -- .טנגעגַאב ןבָאה ייז ןעמעוו ,ןדעי ףיוא סעכ ןדליוו
 רעד .קסירב ןיא קײרטש-טסעטָארּפ ַא טריפעגכרוד ךיוא דנוב רעד טָאה
 ןיא םָארגָאּפ ןתעב םירבח ענעלַאפעג יד ןרע וצ טעמדיוועג ןעוועג זיא גָאט
 עטריזיליבָאמ) סעדָא ןוא שזדָאל ןיא ןפמַאק-ןדַאקירַאב יד ןיא ןוא קסירב
 ןיא .גנורעקלעפַאב עשידיי רעקסירב יד טרימָארגָאּפ ןבָאה ןטסיוװרעזער
 ײַצילָאּפ יד .,להוש ןיא גנולמַאזרַאפ-ןסַאמ ַא ןרָאװעג ןפורעג זיא ירפ רעד

 -רַאפ ןוא להוש יד טכַאמרַאפ ןבָאה גנולײטּפָא עשירעטילימ עקרַאטש ַא ןוא
 ןבָאה ,טלמַאזרַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעטעברַא יד .גנַאגנײרַא םעד טמיוצ

 רענָאיזַאק רעד ןעמוקעג זיא ףוסל .ןריט יד ןענעפע וצ טרעדָאפעג שיגרענע
 ןטכירּפָא ןעייג ייז זַא ,ײצילָאּפ רעד טגָאזעג ןבָאה ייז ,ןזח ןטימ רעניבַאר
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 רענעמ טנזױט 2 .טזָאלעגנײרַא םלוע םעד טָאה'מ ןוא הליפת-רעיורט ַא

 טגָאזעג טָאה ןזח רעד יו םעד ךָאנ .להוש ןיא ןײרַא ןענייז ןעיורפ ןוא
 -רעוו עװָאברַאקס רָאּפ ַא -- רעניבַאר רענָאיזַאק רעד ןוא םימחר אלמ לא
 -טרעדנָא ןופ עדער ַא ןיא דנוב ןופ רעייטשרָאפ רעד טָאה ,שיסור ןיא רעט
 ןשירַאצ ןופ תוחיצר יד ןוא דנַאל ןיא עגַאל יד טרעדלישעג העש ןבלַאה

 -ײמעגלַא ןַא וצ ןפורעג .0.9.9 ןוא דנוב רעד ןבָאה ענדָארג ןיא --- .םישזער
 רעד .סעדָא ןוא שזדָאל ןיא ןשינעעשעג יד טימ תוכייש ןיא קיירטש םענ
 ןקירבַאפ עלַא .געט 2 טרעיודעג ןוא ילוי 4 םעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה קיירטש
 ,ןסָאלשעג ןעוועג ןענייז ןטַאטשקרעװ ןוא

 טסעטָארּפ ןוא רעפמעק-ןדַאקירַאב יד טימ טעטירַאדילָאס ןופ עיצקַא יד
 -יורג ןוא טעטש ךס ַא טלסיירטעגפיוא טָאה רעדרעמ עשירַאצ ערעייז ןגעק
 ,טקילײטַאב וויטקַא ריא ןיא ךיז ןבָאה ןסַאמ עס
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 רועיש ַא ןָא תונברק ןוא ףמַאק רעטנענַאמרעפ 4

 יד ןיא ןרָאװעג טריפעג זיא'ס סָאװ ,עיצקַא עשיטילָאּפ עטסערג יד
 ,עמוד רעד ןגעוו טסעפינַאמ םעד םורַא ןעוועג זיא ,1905 רעמוז ןופ ןכָאװ
 -יוא (6) 19 םעד טכעלטנפערַאפ טָאה ןיגילוב רעטסינימ-ןרעניא רעד סָאװ

 ןופ .ק.צ רעד טָאה ,עמוד רעטנַאלּפעג רעד ןגעװ סיורָאפ קידנסיוו .טסוג
 ףכית ןפורעג סעיצַאזינַאגרָא יד וצ רַאלוקריצ ַא ןיא ,ינוי שדוח ןיא דנוב
 -עד ,ןעגנולמַאזרַאפ-סקלָאפ בַאטשסַאמ ןטיירב ַא ןיא ןריזינַאגרָא ןטערטוצ
 ,עיצוטיטסנָאק-קזוח רעד ןגעק ןריטסעטָארּפ וצ ןקיירטש ןוא סעיצַארטסנָאמ
 סעיצַאזינַאגרָא עלַא ןענייז עיגרענע ךס ַא טימ .טיירגעגוצ טרעװ סָאװ
 -סקלָאפ ןטיירב ַא ןעמונעגנָא טָאה סָאװ ,עינַאּפמַאק רעד וצ ןטערטעגוצ
 ןעגנולמַאזרַאפ עכלעזַא ףיוא ןגעלפ רעטרע ערענעלק יד ןיא .רעטקַארַאכ
 10 זיב 5 ןופ -- רעטרע ערעסערג יד ןיא ,ןשטנעמ טנזיוט 372 וצ ןעמוק
 ןלהוש יד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןעגנולמַאזרַאפ יד ןענייז בור יּפ לע .טנזיוט

 -רַאפ ןעמ טָאה סעיצולָאזער-טסעטָארּפ ענעמונעגנָא יד .םישרדמ-יתב ןוא
 טשינ טָאה יײצילָאּפ יד .ןנַארּפש עקיטרָא ענעדישרַאפ יד ןיא טײרּפש
 ךרוד טקוקעג יז טָאה רעטרע לייט ןיא .ךעלטייהנייא טלדנַאהעג םוטעמוא

 טריפעגפיוא ךיז יז טָאה רעטרע ערעדנַא ןיא ,טרעטשעג טשינ ןוא רעגניפ יד
 ,עטיוט ןעוועג ןענייז'ס ,ןסױטשנעמַאזצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז'ס ןוא לַאטורב
 .עטריטסערַא ,עטעדנואוורַאפ

 ןתמא םעד טרעלקעגפיוא דנוב ןופ .ק.צ רעד טָאה ןפורפיוא ענייז ןיא
 עיצוטיטסנָאק ַא) ייז ןופ םענייא ןיא .עמוד רעטנַאלּפעג רעד ןופ רעטקַארַאכ
 יד; :טגָאזעג טרעוו (1905 ילוי ,קלָאפ ןגעק רוטַאטקיד ַא ,םיריבג יד רַאפ
 -ורַאב ,'גנונדרָא ןריפוצנייא עיזַאושזרוב רעד וצ-טגָאז גנושרעהטסבלעז
 .קלָאפ ןופ רעייטשרָאפ ןפור ,ןעמרָאפער ןריפנייא וצ-טגָאז ,עיכרַאנַא יד ןקיא
 זיא ףוסל ,לסיב ַא ךָאנ ךיז יז טלקַאװ עיזַאושזרוב רעשידיי רעד יבגל

 וי ..?טכבער-לַאוװ ןגָאזוצ ריא וליפא טיירג יז

 טסוגיוא ,קלָאפ םעד ןָא גנוטערטרַאפסקלָאפ ַא) ףורפיוא ןטייווצ ַא ןיא

 ףיוא טרָאװ סטָאג טימ ,, : .ק.צ רעד טגָאז (שידיי ןיא .זקע טנזיוט 120 ,5
 ,ןביירשרעטנוא ןלייטרוא-טיוט ןופ עטכייפ ַא ךָאנ ,רעדעפ ַא טימ ןוא ןּפיל יד

 ןט6 ןופ טסעפינַאמ םעד ןבירשעגרעטנוא רעטצעל רעד יַאלָאקינ טָאה
 !ןגיל רעכערפ ַא זיא טרָאװ ַא סָאװ !טנעמוקָאד רעקידריוװקרעמ ַא .טסוגיױא
 זיא טסיזמוא טשינ !טייקיטכערטרעדינ עכעלדנעש ַא זיא הרוש ַא סָאװ
 רעד רעכלעוו ןיא ,עיסימָאק ַא ןיא ןרָאװעג טעברַאעגמורַא טסעפינַאמ רעד
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 -צניפ רַאפ רעפמעק רעטסקיטכערטרעדינ רעד ,עובצ רעשיסור רעטסערג

 סע יו םעד ךָאנ .."ןעוועג רעציזרָאפ ַא זיא ,װעצסָאנָאדעיבָאּפ ,שינרעט

 טפַאשרעּפרעק עקידנטַארַאב ַא זיולב ןייז ףרַאד עמוד יד זַא ,ןזיוועגנָא טרעוו

 עכייר יד זיולב ןבָאה ןלעו ריא וצ טכערדלַאװ זַא ןוא טכער-גנומיטשַאב ןָא

 ;:טגָאז ףורפיוא רעד ןוא .עמוד יד ןריטָאקיָאב וצ ןפורעג טרעוװ ,ןטכיש

 טשימ ! ןלַאװ יד ןיא ןעמענ לייטנָא ןלעוו עכלעוו ,ןלַארעביל יד טריטָאקיָאב;

 ,רעטערטרַאפ-סקלָאפ יד טריטָאקיַאב !ןעגנולמַאזרַאפ ערעייז ןיא ןיירַא ךיז

 -ַאּפ יד; .."!גנושרעהטסבלעז רעד טימ הרשפ ַא ןיא ןײגנײרַא ןלעװ עכלעוו

 -ָאװער ַא ךרוד רונ ןעמוקַאב רימ ןענעק ,ןפרַאד רימ סָאװ ,טכער עשיטיל

 ,?דנַאטשפיוא-סקלָאפ םענײמעגלַא ןַא ךרוד רונ ,עיצול

 ןינע ןבלעז ןגעוו טזָאלעגסױרַא טָאה .ק.צ רעד סָאװ ,ףורפיוא ןַא ןיא
 טנזיוט 40 ,שידיי ןיא .זקע טנזיוט 86 ,עמוד יד ןריטָאקיָאב) רעבמעטּפעס ןיא
 ןופ תונוכ יד טול; :ןרָאװעג טגָאזעג זיא (שיליױוּפ ןיא טנזיוט 20 ,שיסור
 ףמַאק ןופ לטימ יינ ַא סלַא זיולב ןעניד עמוד"הכולמ יד ףרַאד ,רעפעש עריא

 עטסכעלקערש יד יװ םַאזקריו רעמ לטימ ַא --- עיצולָאװער רעד ןגעק
 ,גנורעקלעפַאב יד ןקיאורַאב וצ לטימ ַא ריא ןיא טעז גנוריגער יד .?תופידר
 גנוריגער עשירַאצ יד; .."גנונדרָאא עטרעטשעצ יד ןלעטשוצפיוא קירוצ
 יד ןרַאנּפָא ,ןלַארעביל יד טייז ריא ףיוא ןעיצוצ תוחנה עקיטשינ טימ ליוו

 ןקיאורַאב ,גנוטערטרַאפ-סקלָאפ א ןופ פעיזוליא ןַא טימ עסַאמ עשירעיוּפ

 -ַאבמוא יד ןעגנורעסעברַאפ עשימָאנָאקע עכעלטנזעוו-טשינ טימ קיליײװטיײצ
 יד ןופ ןפוא ַאזַא ףיוא ןרילָאזיא ,סַאלק-רעטעברַא ןופ ןטכיש עקיניזטסואוו
 -יפ יד ןזָאלרעביא ,עיצולָאװער רעד ןופ דרַאגנַאװַא םעד ןסַאמסקלָאפ עטיירב
 -ַאב ַא טימ ןזיא ליצ רעזנואק ..?ײמרַא ןַא ןָא עיצולָאװער רעד ןופ רער
 זיולב לייוו ,םזיטולָאסבַא םעד ןפרַאװּפָארַא קלָאפ ןופ דנַאטשפיוא ןטנּפָאװ
 יד .טכער עשיטילָאּפ ןרעכיזרַאפ זנוא טעוװ עיצולָאװער רעד ןופ גיז רעד
 רעקיטפנוקוצ רעד ףיוא ןעגנונעפָאה טימ ןרַאנּפָא ךיז רעסעב טעוו עיזַאושזרוב
 ןליּפש רעדייא טכַאמ רעשירַאצ רעד ייב תובדנ ךיז רַאפ ןטעבסיוא ןוא עמוד
 -פיוא רעד .."קלָאפ ןופ גיז ןפיוא ןעגנונעפָאה ןגיילפױרַא ןוא רעייפ טימ
 עשיטַארקָאמעד ןַארַאפ ךיוא ןענייז עיזַאושזרוב רעד ןשיוװצ זַא ,טגָאז ףור
 -רטגָאק רעד ןופ ןוחצנ ןיא טריסערעטניארַאפ טשינ ןענייז סָאװ ,ןטנעמעלע
 ןעמעננָא ןענעק ןוא ןפרַאד ייז .קלָאפ ןופ גיז םעד ןליוו ןוא עיצולָאװער
 רערענָאיצולָאװער רעד ןופ קיטקַאט יד עינַאּפמַאק-לַאװ רעקידנעמוק רעד ןיא
 עלַא טימ ןלַאװ יד ןרעטש ,עמוד יד ןריטָאקיָאב, ...עיטַארקָאמעד-לַאיצָאט
 ןסַאמ עטיירב יד ןופ ןגיוא יד ןיא קזוח ַא ריא ןופ ןכַאמ ,ןעלטימ עכעלגעמ

 קיטקַאט יד ןייז ףרַאד סָאד --- ןעמוקפיונוצ ךיז ןזייװַאב טעװ יז רעדייא ךָאנ
 ,?ןלַאקידַאר עטכע יד ןופ

 לָאצ רעטצענערגַאב רעד וליפא טנַאלּפעג גנוריגער יד טָאה הליחתכל

 טָאה יז רעבָא .עמוד רעקידכעבענ רעד וצ טכערילַאװ ןייק ןבעג טשינ ןדיי

 ףָאטש-ןערב ךָאנ ןסיגוצ טלָאװעג טשינ טָאה יז לייוו ,גנוניימ ריא ןטיבעג
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 -רעדנַאנַאפ ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד סָאװ ,רעייפ ןרענָאיצולָאװער ןפיוא
 ,ןצניװָארּפ-ברעמ יד ןיא ןזָאלבעג

 -ַאגרָא עקיטרָא יד טגיילעגרָאפ טָאה דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד
 -ןגלָאפ יד ןעמעננָא ןעמ לָאז ןעגנולמַאזרַאפ-סקלָאפ יד ףיוא זַא ,סעיצַאזינ

 זיא ,ןעמַאװצ טפור גנושרעהטסבלעז יד סָאװ ,עמוד יד; :עיצולָאזער עקיד
 ,םעד בילוצ יז ןעמ טָאה ןפַאשַאב ,גנולמַאזרַאפ-סקלָאפ עכעלקריוו ןייק טשינ

 ןקידנטיײידַאב ַא גננשרעהטסבלעז רעד וצ ןעיצוצ תוחנה עניילק ךרוד ידכ
 -רַאטש ןוא ןענערָאװַאב ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ןסַאלק עכעלגעמרַאפ יד ןופ לייט
 רעייז ןרָאװעג זיא סָאװ ,גנושרעהטסבלעז רעד ןופ הלשממ יד ןכַאמ רעק
 טַאירַאטעלָארּפ םנופ גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ךרוד טרעדורעצ
 ןלַאװ יד וצ טשינ טזָאלרעד םעטסיסילַאװ רעד, .."םירעיוּפ יד ןופ ןוא

 -מוא עלַא -- ללכ םעד ןיא ןוא גנורעקלעפַאב רעד ןופ לייט ןטסערג םעד
 ןוא רעטקַארַאכ ןקידנטַארַאב ַא זיולב טָאה עמוד יד .ןשטנעמ עכעלגעמרַאפ
 ןופ ןישַאמ רעשיטַארקָארויב רעד וצ בָאגוצ ןטושּפ ַא רַאפ יז טכַאמ סָאד
 רעקיצניא רעד, :זיא ריפסיוא רעד .."גנושרעהטסבלעז רעשיסור רעד
 -יטקַא רָאנ ןייז ןעק ןטנעמעלע עשיטַארקַאמעד עלַא ןופ רעפטנע רעקידריוו

 -רענָא טייצ רעבלעז רעד ןיא .עמוד רעשהכולמ רעד עגונב טָאקיַאב רעוו
 ןטימ דנַאטשפיוא-סקלָאפ ַא ןופ ןוחצנ רעד רָאנ זַא ,גנולמַאזרַאפ יד טנעק
 רעדנשרעהטסבלעז רעד ןופ ףוס ַא ןכַאמ וצ חוכב זיא שארב טַאירַאטעלָארּפ
 טסַאּפעגוצ ןטסעב םוצ זיא סָאװ ,גנונעדרָא-הכולמ ַאזַא ןפַאשַאב ןוא גנונעדרָא
 -רַאפ יד .קילבוּפער עשיטַארקָאמעד ַא -- קלָאפ ןופ ןשינעפרעדַאב יד וצ
 ןטנעמעלע עשיטַארקָאמעד-תמא עלַא זַא ,טגייצרעביא רעבירעד זיא גנולמַאז
 רעכלעוו ,טַאירַאטעלָארּפ םנופ ףמַאק ןרענָאיצולָאװער םוצ ןייטשוצ ןפרַאד

 -רַאפ עקידנריאוטיטסנָאק ַא ןפורנעמַאזוצ -- ליצ ןטנָאנ ַא סלַא ךיז טלעטש

 רעמייהעג ןוא רעטקעריד ,רעכיילג ,רענײמעגלַא ןופ טנורג ןפיוא גנולמַאז
 .?גנומיטשּפָא

 רימ ןלעװ .,ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא עינַאּפמַאק-טסעטָארּפ יד ױזַא יו
 .טעטש עקינייא ןופ ליּפשייב ןפיוא ןעז

 -ולמַאזרַאפ עסיורג טריפעגכרוד דנוב רעד טָאה באביהעשת :עשרַאװ
 ןביוהעגנָא רעטעברַא יד ןבָאה ירפ רעד ןיא רעגיײזַא 9 .ןלהוש 5 ןיא ןעג
 טקידנעעג טָאה םלוע רעד ןעװ םעדכָאנ .ןסַאג יד ףיוא ךיז ןעמוקפיונוצ
 ,סעדער יד ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה'ס ןוא ןלהוש יד ןיא ןײרַא ייז ןענייז ,ןענווַאד
 ןיא :ןלהוש עקיזָאד יד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןעגנולמַאזרַאפ-סקלָאפ יד

 םענרעזייא םייב עניִאנג ףיוא ,(רעמענליײטנָא 2000) עגַארּפ טָאטשרָאפ רעד
 (1000) סעקװעלַאנ ףיוא ,(5000) סַאג רענַאקשיצנַארּפ ףיוא ,(2000) רעיוט
 -עג רעד ןגעװ טדערעג ןעמ טָאה םוטעמוא .,(1000) עיּפילָאװָאנ ףיוא ןוא
 -ָאנ ףיוא .עיצולָאזער עטגיילעגרָאפ יד ןעמונעגנָא ןוא עמוד רעטנַאלּפ

 -נעמַאזוצ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס .להוש יד ןלַאפַאב ײצילָאּפ יד זיא עיּפילָאװ

 -רַאפ זיא יװָאריװער ןייא .יײצילָאּפ רעד ןוא רעטעברַא יד ןשיוװצ סיוטש
 טרעטשעצ זיא גנולמַאזרַאפ יד .סָאש-רעוװלָאװער ַא ןופ ןרָאװעג טעדנואוו
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 רענַאקשיצנַארפ ףיױא .ןשטנעמ 200 ךרעב ןעמ טָאה טריטסערַא .ןרָאװעג
 ןטלַאהעג ךיוא ןעמ טָאה ,ןעמעננײרַא ןעמעלַא טנעקעג טשינ להוש יד טָאה
 ןשטנעמ טימ טקַאּפעג ןעװעג זיא ףיוה םורַא סַאג יד ,ףיוה ןפיוא סעדער
 ַא ,רענוגַארד ןָארדַאקסע ןַא ,רענלעז סעטָאר ייווצ ןעמוקעגנָא ןענייז'ס
 טזָאלעג טשינ ךיז ןבָאה רעטעברַא יד ,ײצילָאּפ ליפ ןוא ןקַאזָאק עינטָאס
 רעבָא ,ןגָאלשעג ןוא טרעּפמַאעג ךיז ןעמ טָאה העש 574 ,ןבײרטרעדנַאנַאפ
 -נַארפ יד ןקינײרּפָא טנעקעג טשינ טָאה ײמרַא עשירַאצ עטגנערבעג יד
 טרירטסנַאמעד ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא יד ןופ ןסַאג עשינכש ןוא רענַאקשיצ
 ,טריטסערַא ןעמ טָאה לָאצ ַא ,ןפורסיוא ערענָאיצולָאװער טכַאמעג ןוא

 טרימַאלקָארּפ ןוא טקידנעטשרַאפ ךיז ןבָאה .ס.9.פ ןוא דנוב רעד :םָאדַאר
 ,עמוד רעד ןגעוו טסעפינַאמ ןשירַאצ ןטימ תוכייש ןיא קיירטש-טסעטָארּפ ַא
 -נעטשלופ ַא ןעוועג זיא קיירטש רעד .טסוגױא ןט23 םעד ןעוועג זיא סָאד
 טלעטשענּפָא ךיוא טָאה'מ .ןקַאילָאּפ ייס ,ןדיי ייס טקיירטשעג ןבָאה'ס .רעקיד
 .עיצַאטרָאּפסנַארט יד ןוא לדנַאה םעד

 .ם.ּפ.פ ןוא דנוב ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ןבָאה טסוגיױא ןט23 םעד : ןילבול
 .טקעיָארּפ-עמוד סניגילוב ןגעק קיײרטש-טסעטָארּפ ַא טריפעגכרוד

 -סקלָאפ עסיורג טריפעגכרודַא דנתב רעד טָאה ילוי שדוח ןיא :קסנימ
 טָאה ילוי 11 םעד .טקעיָארּפ-עמוד םעד ןגעק ןלהוש יד ןיא ןעגנולמַאזרַאפ
 עירטסודניא יד .קײרטש-טסעטָארּפ םענײמעגלַא ןַא טרעלקרעד דנוב רעד
 ןעמוקעגרָאפ ןענייז גָאט םעד ןיא .ןרָאװעג טלעטשענֿפָא ןענייז לדנַאה ןוא
 טימ טנוװָא ןיא ,רעמענלײטנָא טנזױט 3 טימ ירפ רעד ןיא -- ןעגניטימ 2
 -:עמַאוװצ ַא תעב .עיצַארטסנָאמעד ַא ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא'ס .טנזיוט 65
 ןעוועג ךיוא ןענייז'ס .עטיױט 10 ךרעב ןלַאפעג ןענייז רעטילימ טימ סיוטש
 | .עטריטסערַא ךס ַא

 ךיז להוש רעסיורג רעד ןיא טָאה טנװָא 9 ילוי ןט26 םעד :לעמָאה
 טכירַאב ַא .עמוד רעטנַאלּפעג רעד ןגעק גנולמַאזרַאפ-סקלָאפ ַא ןביױהעגנָא
 ןבָאה עלַא ןוא ליטש להוש ןיא ןעוװעג זיא טייצ עצנַאג יד, :טלייצרעד
 טייצ עצנאג יד זיא עּפורג-ףמַאק יד .סעדער יד טרעהעגסיוא םַאזקרעמפיוא
 סעדער יד ךָאנ .טזָאלעגסױרַא טשינ םענייק ןוא ריט רעד ייב ןענַאטשעג
 .ןעמונעגנָא קימיטשנייא טָאה ןעמ סָאװ ,סעיצולָאזער 2 טגײלעגרָאפ ןעמ טָאה
 חנחמ עצנַאג ַא ךיז רַאפ ןעזרעד םלוע רעד טָאה להוש ןופ קידנעײגסױרַא
 סע יװ ..וזַאיא יײצילָאּפ ,ןקַאזָאק 230 ,ןטַאדלָאס סעטָאר יירד : רעטילימ
 לחוש רעד ייב ןענַאטשעג טייצ עצנַאג יד ייז ןענייז ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה
 גניטימ ןפיוא ...טשינ םענייק ייז ןבָאה טרירעגנָא .גנונעדרָא יד טיהעג ןוא
 ..."ןַאמ 5,000 זיב 4,500 ןופ ןעוועג ןענייז

 -רָאפ להוש רעטסערג רעד ןיא זיא ילוי ןט11 םעד :וועשטידרעב
 ןריטסעטָארּפ וצ ןפורעג טָאה דנוב רעד סָאװ ,גנולמַאזרַאפ-סקלָאפ ַא ןעמוקעג
 טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה'ס ,רוטַאקירַאק-טנעמַאלרַאּפ רעטריטקעיָארּפ רעד ןגעק
 טזומעג ןבָאה ליפ .טּפָארּפעגנָא ןעוװעג זיא להוש יד .ןשטנעמ 7,000 זיב
 ײַצילָאּפ טרירטנעצנָאק ןעװעג ךיוא זיא'ס ואוו ,סָאג רעד ףיוא ןביילב
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 םעד טרעדָאפעגפיוא טָאה רעטסיײמצילָאּפ רעד .רענוגַארד ןָארדַאקסע ןַא ןוא
 ,ןשטנעמ םָארטש םעד ןלעטשּפָא טוװאווּפעג טָאה רע .ןײגרעדנַאנַאפ ךיז םלוע
 סָאד טריפעגקעװַא טָאה רע ןוא דנַאטשרעדװ ַא טימ טָארדעג םיא טָאה'מ
 ךיוא ךיז זיא'מ ןוא ,קיאור ךרודַא זיא גנולמַאזרַאפ יד .טייז ַא ןיא רעטילימ
 ,םולשב ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ

 -טסעטָארּפ ַא ןעמוקעגרָאפ להוש ןיא זיא טסוגיױא 20 םעד : רימָאטישז
 גנולמַאזרַאפ יד .עמוד רעד ןגעוו טסעפינַאמ ןטימ תוכייש ןיא גנולמַאזרַאפ
 ײצילָאּפ ךרוד ןרָאװעג טלגנירעגמורַא רעבָא זיא להוש יד .קיאור ךרודַא זיא

 ךיז טזָאלעג םלוע םעד ןעמ טָאה ןעגנולדנַאהרעטנוא ךָאנ .רענוגַארד ןוא
 .סױטשנעמַאװצ ַא ןעמוקעגרָאפ ךָאד ןיא ףוס עמַאס םייב .,ןײגרעדנַאנַאפ
 טכַאמעג ןוא להוש ןיא ןיירַא רענוגַארד יד ןוא יײצילָאּפ יד ןענייז םעד ךָאנ
 טײרּפשרַאפ טָאטש ןיא ןוא םיתילט ןוא םירפס ןסירעצ ןבָאה ייז ,ןברוח ַא
 ,ןוטעג סע ןבָאה רעטעברַא יד זַא ,גנַאלק ַא

 -רַאפ-סקלָאפ ַא ןעמוקעגרָאפ ןימלע-תיב ןפיוא זיא באב-העשת :קסירב
 טנזױט 4 ז1יב .טקעיָארּפ-עמוד סניגילוב ןגעק ןריטסעטָארּפ וצ גנולמַאז
 טרעיודעג טָאה גנולמַאזרַאפ יד .טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןעיורפ ןוא רענעמ
 ןיא טרַאװעג טייצ עצנַאג יד ןבָאה רעטילימ ןוא ײצילָאּפ .העש עכעלטע
 טָאטש ןיא ןענייז רעטעּפש .ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ קיאור זיא םלוע רעד .ןסיורד
 ,סעיצַארטסנָאמעד עניילק ןעמוקעגרָאפ

 -ברוד ,םישדח עכעלטע טרעיודעג טָאה סָאװ ,עינַאּפמַאק יד זיא ךעלנע
 עינַאּפמַאק יד .ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןעגנַאגעג
 "רַא עשידיי יד ןרָאװעג ןענייז'ס טריזינָאיצולָאװער קרַאטש יוװ ןזיוועג טָאה
 ןופ זיא סָאװ ,דהּפ רעד ןרָאװעג זיא'ס ןשָאלעגסיױא יוװ ,ןטכיש עקידנטעב
 יד .ןעמייה ןוא רעצרעה עשידיי יד ןיא טעטסענעגנייא ןעוועג תורוד-רוד
 ךיז שפנ-תריסמ טימ טיײרג ןעוועג ךעלקריוו ןענייז ןסָאמ-סקלָאפ עשייזיי
 -סיד ,טקידײלַאב טָאה סָאװ ,םישזער ןשירַאצ ןטסַאהרַאפ ןפיוא ןפרַאװ וצ
 .תונברק ערעווש טימ ןלָאצ ןוא --- טרימָארנָאּפ ןוא טרינימירו

 -ימיטשנייא ןַא טעמכ ןעוועג זיא ןעייר עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס יד ןיא
 וצ ןלָאװ יד ןוא עמוד עטױיטקעיָארּפ יד ןריטָאקיָאב ןופ עגַארפ רעד ןיא טייק
 רעקיטשינ רעד ץָארט .סעקיועשנעמ יד ןעוועג ןענייז םַאנסיױא ןַא .,ריא
 ןעוועג זיא'ס) טכערילַאװ ןופ גנוצעגערגַאב רעקרַאטש רעד ןוא ץנעטעּפמָאק
 ַא טכערילַאװ ןופ ןסָאלשעגסיױא טָאה סָאװ ,זנעצ-סנגעמרַאפ ַא ןעזעגרָאפ
 -ןעמ יד ןופ טפַאשרעריפ יד זיא ,(גנורעקלעפַאב רעד ןופ לייט ןקידנטײדַאב
 טריזימעלַאּפ ףרַאש טָאה עסערּפ עשידנוב יד .טָאקיָאב ןגעק ןעוועג סעקיוועש
 .טנַארפ רעד ןגעו -- ַארקסיא -- סעקיוװעשנעמ יד ןופ ןַאגרָא םעד טימ
 ױזַא ןעוועג ןענייז טָאקיִאב רָאפ טפַאשרעטעברַא רעד ןשיווצ ןעגנומיטש יד

 -עגנָא ךיוא ןבָאה סעיצַאזינַאגרַָא עשיטסיוועשנעמ עקיטרָא ייר ַא זַא ,קרַאטש
 .קיטקַאט-טָאקיָאב יד ןעמונ

 ןעמ טָאה (עטקעריד ןייק טשינ) ןלַאװ יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס ןעוו
 .טָאקיַאב ןויטקַא ןגעוו סולשַאב ןופ לייט ןטייווצ םעד ןריזילַאער טפרַאדעג
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 םוטעמוא טשינ ,ןלַאװ יד ןריפכרוד ןזָאל טשינ ןוואורּפ טניימעג טָאה סָאד
 .ןוטעג סע ןעמ טָאה רעטרע עקינייא ןיא רעבָא ,ןוט טנעקעג סָאד ןעמ טָאה
 .ענליוו ןיא ןעזעגסיוא טָאה טָאקיַָאב רעוויטקַא רעד ױזַא יו ןעז ןלעװ רימ

 -רַאפ עטשרע יד ןעמוקרָאפ טפרַאדעג ןטרָאד טָאה רעבָאטקָא 11 םעד
 -ַאב ןטימ םכסה ןיא .,(רענעמ-לַאו) סעקישטשרָאביװ רענליוו ןופ גנולמַאז
 ןטלַאהּפָא ןזָאלרעד וצ טשינ טימַאב ךיז ןעמ טָאה טָאקיָאב ןוויטקַא ןגעוו סולש
 -רָאעג ףיוא ןעלמַאזרַאפ טפרַאדעג ךיז ןבָאה רעטעברַא יד .גנולמַאזרַאפ יד
 טָאה גנולמַאזרַאפ-לַאו יד ואוו ,בולק ןשיטָאטש ןרַאפ טקעּפסָארּפ יקסוועיג
 ןטלַאהּפָא ,בולק ןיא ןײגוצנײרַא ןעוועג זיא ןַאלּפ רעייז .ןעמוקרָאפ טלָאזעג
 טנזיוט 23 ךרעב .ןלַאװ-עמוד יד ןגעק עיצולָאזער ַא ןעמעננָא ןוא גניטימ ַא
 "ונרַאפ ןבָאה ןקַאזָאק ןוא רענלעז ,ײצילָאּפ יד .ןעמוקעג ןענייז רעטעברַא
 טשינ רעטעברַא יד ןוא טקעּפסָארּפ יקסוועיגרָאעג ןיא גנעגניירַא עלַא ןעמ
 "עד ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןסַאג עשינכש ןיא .סַאג רעד ןיא ןײגנײרַא טזָאלעג
 יד ףיוא ןפרָאװעג ךיז דליו טָאה לייח עשירַאצ סָאד .סעיצַארטסנָאמ
 -ןסקיב ןוא סעקיַאהַאנ טימ טּפַאלקעג ,ןדרעװש טימ ןטינשע;2 -- רעטעברַא
 דנַאטשרעדיװ ַא טלעטשעג ןבָאה רעטעברַא יד ,ןסָאשעג ךיוא ןוא ןדַאלקירּפ

 .ןקַאזָאק ןוא ןטנַאיצילָאּפ עכעלטע ,רעטסײמצילָאּפ םעד טעדנואוורַאפ ןוא
 ,טריטסערַא ןעמ טָאה 60 ןוא ןרָאװעג ןגָאלשעצ קרַאטש ןענייז רעטעברַא ליפ
 -ישטשרָאביװ לייט ַא לייוו ,ןעמוקעגרָאפ טשינ ךָאד זיא גנולמַאזרַאפ-לַאװ יד

 ןשינעעשעג יד בילוצ ךיז ןקילײטַאב טשינ ןליוו יז זַא ,טרעלקרעד ןבָאה סעק
 ,ןסַאג עשינכש יד ןיא

 עשידנוב ַא טלגנירעגמורַא רעבָאטקָא 18 םעד יײצילָאּפ טָאה קסנימ ןיא
 ןפורעג זיא גנולמַאזרַאפ יד .סַאג ענטָאלָאב ףיוא להוש ַא ןיא גנולמַאזרַאפ

 טכַאמעג ןבָאה ןקַאזָאק ןוא יײצילָאּפ ,ןלַאװ-עמוד יד טימ תוכייש ןיא ןרָאװעג
 טכייל --- ןרָאװעג טעדנואורַאפ ןענייז ןשטנעמ טרעדנוה ךרעב .דָאב-טולב ַא
 יָארּפ טריפעגכרוד עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד טָאה סנגרָאמוצ ,רעווש ןוא
 טָאה טנװָא ןיא ,טָאטש ןופ ןלייט ענעדישרַאפ ןיא סעיצַארטסנַאמעד-טסעט
 ןעוועג ןענייז סָאװ ,טנַאיצילָאּפ ַא ןוא ווַאטסירּפ ַא טעדנואוורַאפ רעווש ןעמ
 ,להוש רעד ייב הגירה רעד ןיא טקילײטַאב

5 
 א 8

 -עג סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב ליפ רַאפ ןענייז עגַארפ עטגָאטיײװעגנָא ןַא

 -יליוּפ ,עשיסור טקריוועג ןבָאה'ס ואוו טרָאד .רעטעברַא עכעלטסירק יד ןעוו

 יד זיא ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשיניַארקוא רעדָא עשיווטיל ,עשיטעל ,עש

 -סױרַא ענעדישרַאפ ןיא רעטעברַא עשידיי-טשינ יד ןופ לײטנָא ןופ עגַארפ

 שטָאכ רעדָא קידנעטשלופ ,שיטקַארּפ רעדָא שיטערָאעט ןעוועג ןעגנוטערט

 -רַא וצ ןעײטרַאּפ ענעי ןופ עבַאגפיוא יד ןעוועג זיא'ס .טזיילעג זייוולייט

 ייַב ,ףמַאק ןיא םיא ןריפ ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי-טשינ ןשיווצ ןטעב

 סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא ןופ ץענ יד רעבָא זיא ןעײטרַאּפ עשידיי-טשינ יד
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 -עיצַאזינַאגרָא ערעייז ןופ סעּפַאמ יד .דנוב םייב יו ,טכידעג ױזַא ןעוועג טשינ
 זיא .עשידנוב יד 'יװ טלטניּפַאב רערעטיש ךטס ַא ןעוועג ןענייז ןטקנוּפ
 רעויטקַא רעקידעבעל ַא טימ ךעלטעטש ןוא טעטש לָאצ עסיורג ַא ןעוועג
 רעטנזױט וליפא רעדָא רעטרעדנוה טימ ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי
 -שיאיידיא ןוא טריזינַאגרָא ןעוועג טשינ ןענייז סָאװ ,רעטעברַא עכעלטסירק
 -ַאגרֶא עשידנוב יד ןענייז םוטעמוא טשינ .טקריװַאב טשינ שיטסילַאיצָאס
 ערעװש יד ןזייל וצ ידכ ,סקידתושממ סעּפע ןוט וצ חוכב ןעוועג סעיצַאזינ
 "ונעג ךיז ָאי סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןבָאה רעטרע לָאצ ַא ןיא .עגַארפ
 -טשינ ןופ טײהנזעװּפָא רעד ןיא .ןעוועג חילצמ ןוא טיבעג םעד ףיוא ןוט ןעמ
 יד ןריזינַאגרָא ןעמונעג ןײלַא ייז ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עשידיי
 ןבָאה'ס ואוו ,רעטרע עקינייא ןעוועג וליפַא ןענייז'ס .רעטעברַא עכעלטסירק
 עסיוועג בילוצ רעבָא ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עשידיייטשינ טריטסיזקע
 -ַאב רעכעלנעזרעּפ רָאג רעדָא עװָאכַאפ ,עלַאנָאיצַאנ ,עשיטילָאּפ) תוביס

 טלָאװעג טשינ רעטעברַא עכעלטסירק יד ןבָאה (ןטסידנוב טימ טפַאשטנַאק
 גנודניברַאפ ןיא ןייטש טלָאװעג רעסעב ןוא אשמו-עגמ ןייק ייז טימ ןבָאה
 .דנוב ןטימ

 ױברַא עשידיי-טשינ ןשיװצ טייקיטעט רעשידנוב רעד ןופ ןעמרָאפ יד
 וועג ןענייז -- םירעױּפ ןשיװצ ךיוא רעטרע עקינייא ןיא ןוא -- רעט
 וצ טרעהעג ןדייטשינ םידיחי ןבָאה ןלַאפ ענלצנייא ןיא .,ענעדישרַאפ

 .שינ ןיא סָאד .ויטקַא ץנַאג ןעועג ךיוא ןענייז ןוא רעדילגטימ יוװ דנוב
 ןעוו ןעוועג ןיוש ןענייז ןלַאפ רעמ ליפ .גנוניישרעד עטײרּפשרַאפ ןייק ןעוועג

 ןוא דנוב ןופ רעקיטַאּפמיס סלַא טכַארטַאב ךיז ןבָאה סעּפורג רעדָא םידיחי
 דנוב רעד טָאה רעטרע לייט ןיא .םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא ןפלָאהעג םיא

 -עגנָא ייז טימ ןוא רעטעברַא עכעלטסירק ןופ סעיצַאזינַאגרָא ןפַאשעג טושּפ
 עכעלטסירק ןבָאה רעטרע ערעדנַא ןיא .החגשה ייז ףיוא טַאהעג רעדָא טריפ
 ןקיירטש וצ ןטיירגוצ ייז לָאז רע זַא ,דנוב םוצ טדנעװעג ךיז רעטעברַא
 יד טיירגעגוצ ייז טימ ןעמַאזוצ טָאה דנוב רעד .קייוטש םעד ןריפנָא ןוא
 -ןוא יד ןיא ןפלָאהעג ייז טָאה ,ןפורפיוא יד טקורדעג ךיוא ןוא ןעגנורעדָאפ
 ןעוועג זיא רע לפיוו ףיוא ..ווזַאא רעמענרעטנוא יד טימ ןעגנולדנַאהרעט
 -םוחת ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא זַא ,טימַאב ךיז דנוב רעד טָאה ,חוכב
 ןיא טקילײטַאב וויטקַא ןייז וצטעברַא עשידיייטינ יד ךיוא ןלָאז בשומה

 ,םישזער ןשירַאצ םעד ןגעק ףמַאק
 רעוועיק ןופ טכירַאב ַא ןיא .ןליּפשייב עקינייא ףיוא ןעז סָאד ןלעװ רימ

 עשידיי יד ןשיווצ גנוגעווַאב רעד ןופ סקואוו רעד; :טלייצרעד טרעוו ןָאיַאר
 ךיז ןלָאז רעטעברַא עכעלטסירק יד ךיוא זַא ,ןעועג םרוג טָאה רעטעברַא
 "טעטש ןוא טעטש עלַא ןיא סָאװ םעד ןיא טײטשַאב ךַאז יד .ןגעװַאב ןביוהנָא
 -טסירק ןוא עשידיי ןעגנומענרעטנוא עבלעז יד ןיא ןטעברַא ןָאיַאר ןופ ךעל

 -ייצכיילג טפרַאדעג סעיצַאזינַאגרָא ערעזנוא ןבָאה רעבירעד .רעטעברַא עכעל

 90 ָאד ןדליב סָאװ ,רעטעברַא ששיניַארקוא ןשיווצ ךיוא טעברַא ןַא ןריפ קיט

 םעד רַאפ קידנבָאה טשינ ,ללכב רעטעברַא עכעלטסירק יד ןופ טנעצָארּפ
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 םוטעמוא טימַאב ךיז סעיצַאזינַאגרָא ערעזנוא ןבָאה ,תוחוכ ןוא טייצ גונעג
 םעד ןבעגעגרעביא םיא ןוא רעטעברַא עשיניַארקוא ןופ ןרעק ַא ןיזינַאגרָא
 ןעװעג ךעלגעמ טשינ זיא סָאד ואוו טרָאד ..ּפיוא.ר ןופ טעטימָאק רעוועיק
 יד ןשיוצ טעברַא ןא טקעריד טריפעג ךיוא סעיצַאזינַאגרָא ערעזנוא ןבָאה

 -נוא ..לג.ד.א רוטַארעטיל עשיניַארקוא טיירּפשרַאפ ,רעטעברַא עשיניַארקוא
 -רעד יד טימ ןעגנודניברַאפ עקידנטיײדַאב ןבָאה ןָאיַאר ןופ ךעלטעטש ערעז
 ,(:* "רוטַארעטיל ןטײרּפשרַאפ ןוא עיצַאטיגַא עקרַאטש ַא ןריפ ייז ואוו ,רעפ

 ןופ ןקיירטש עכעלטע ןעמוקעגרָאפ 1905 ילֹוי ןיא ןענייז קסירב ןיא

 עטקיטפעשַאב ןוא רעברַאג יד ןבָאה טקיירטשעג .רעטעברַא עכעלטטירק
 רעשידנוב רעד ייב .דנוב רעד טריפעג טָאה ןקיירטש יד .ןכַאפ ערעדנַא ןיא
 "רַא עשידייטשינ ןופ עפורג עלעיצעּפס ַא טריטסיזקע טָאה עיצַאזינַאגרָא
 טימ גנודניברַאפ יד טלעטשעגנייא ןעוועג זיא'ס רעכלעוו ךרוד ,רעטעב
 ןעגנולמַאזרַאפ טנדרַאעגנייא ךיוא טָאה יז ,טפַאשרעטעברַא רעכעלטסירק רעד
 טָאה ענעשזורּפ ןופ עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד -- .ןפורפיוא ןבעגעגסיױרַא ןוא
 טײרּפשרַאפ טרָאד ןוא רעפרעד עקימווַא יד ןיא ןעגנודניברַאפ טַאהעג
 -ַאגרֶא עשידנוב יד טָאה 1905 ילוי ןיא -- .רוטַארעטיל ערענָאיצולָאװער

 עכעלטסירק 200 ןופ קיירטש ןכיירגלָאפרעד ַא טריפעגנָא ענדָארג ןופ עיצַאזינ
 .טעינלעגיצ יירד ןיא רעטעברַא

 סעיצקַא עשימָאנָאקע לָאצ עסיורג ַא טריפעגנָא דנוב רעד טָאה 1905 רעמוז
 זיא רעטעברַא עכעלטסירק יד ןשיווצ .ענווָאק ןיא רעטעברַא עכעלטסירק ןופ

 -רַאפ ייב ןבָאה ייז ןוא טעברַא-גנורעלקפיוא עקידרדסכ ַא ןרָאװעג טריפעג
 רעייז ןזיװעגסױרַא ,עקידתונויסנ ןוא ערעווש לָאמטּפָא ,ןטייהנגעלעג ענעדיש
 -ַאב ַא ןיא .גנוגעװַאב רעטעברַא רעשידיי רעד וצ יורטוצ ןוא עיטַאּפמיס
 ףיוא ןעגנודניברַאפ עסיורג ןבָאה רימ, :טגָאזעג טרעוװ ענווָאק ןופ טכיר
 עשילױוּפ ןוא עשיסור יד ןשיוװצ דנוב ןופ שזיטסערּפ רעד ,ןדָאװַאז עלַא
 רעזנוא ןָא טריפ ןקיירטש עלַא טימ .רעסיודג ַא רעייז זיא ןסַאמ-רעטעברַא
 -יטַארקָאמעדילַאיצַאס רענווָאק ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא'ס .,.?טעטימָאק
 ןופ טעטימָאק םייב רעטעברַא עשיווטיל ןוא עשעיליוּפ ,עזעיסור ןופ עּפורג עש
 יד ןופ גנולמַאזרַאפ עניײמעגלַא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1905 ילוי ביױהנָא ,דנוב
 -ַאפ ,ןדָאװַאז עלַא ןופ רעיײטשרָאפ ןעוועג ןענייז'ס; .רעדילגטימ עוויטקַא
 .."רעטעברַא עכעלטסירק ןטעברַא סע ואוו ,ןטַאטשקרעװ עטסערג ןוא ןקירב
 -ָארּפ ןשידיי ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה טעטימָאק ןשידנוב ןופ רעייטשרָאפ רעד
 ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז סעדער יד .עטלמַאזרַאפ יד טסירגַאב טַאירַאטעל
 רעטעברַא עכעלטסירק יד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ יד ףיוא ,(:** ןכַארּפש יירד ןיא

 .ןַאמ 300 זיב ןעמוק ןגעלפ
 -טסואװוַאב רעמ לייט ןופ רימ ןבָאה, ,טכירַאב ַא טלייצרעד ,ענוװָאר ןיא

 ףיוא עיסימָאק ַא טלעטשעגנעמַאזוצ רעטעברַא עשיליוּפ ןוא עשיסור עקיניז
 ןופ עּפורג' .נא סױרַא טערט יז .רעטעברַא עכטלטסירק ןשיווצ ןטעברַא וצ
 ןוא עּפורג רעד ןופ ןעמָאנ ןיא .!ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשיסור ןוא עשילױוּפ
 עשיסור יד וצ' : ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא רימ ןבָאה גנַאלרַאפ ריא טיול ןוא
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 .ךַארּפש דעשילױּפ ןוא רעשיסור ןיא ןל * גרושז עשידנוב



 יד ןיא טלײטעג םיא טָאה'מ ."(ןרָאלּפמעזקע 500) 'רעטעברַא עשילױוּפ ןוא

 ,(1 ךעלטעטש עקידתונכש ןוא רעפרעד
 -טע ןיוש עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד טָאה ,.בוג רענדָארג ,םינָאלס ןיא

 םגה ,רעטעברַא עכעלטסירק ןשיװצ טייקיטעט ַא טריפעג 1905 זיב רָאי עכעל
 -עג עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד טָאה 1905 רַאונַאי ןיא ,שיטַאמעטסיס טשינ
 -ָאֹּפ ןוא עשימָאנָאקע יד טריפעגנָא טָאה סָאװ ,עיסימָאק עלעיצעּפס ַא ןפַאש
 ךָאװ עדעי טנדרָאעגניײא ןוא רעטעברַא עשידיי-טשינ יד ןופ ןפמַאק עשיטיל
 ןופ קירבַאפ-ךעלעבעװש רעד ןיא קיירטש ַא תעב .ןעגנולמַאזרַאפ ערעייז
 -טסירק יד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןבעגעגכָאנ טנַאקירבַאפ רעד טָאה םואבניבוד
 רעבָא ךיז ןבָאה עטשרע יד .,עשידיי יד ןופ טשינ רעבָא ,רעטעברַא עכעל
 עשידיי יד ןבעגכָאנ טשינ ךיוא טעוו'מ ןמז-לכ ,ןטעברַא ןייג וצ טגָאזעגּפָא
 .רעטעברַא

 -עברַא .ד .ס רעשיטעל רעד טימ ןעמַאזוצ דנוב רעד טָאה עװַאביל ןיא
 יד ןיא ןוא טרָאּפ ןיא רעטעברַא יד ןשיווצ טעברַא ןַא טריפעג ײטרַאּפ-רעט
 -רַאפ ערעסערג טריפעגכרוד ,ןזיירק טעדליבעג טרָאד טָאה'מ .ןקירבַאפ
 -רַא 1,500 ןופ עיצַארטסנַאמעד ַאזַא תעב .סעיצַארטסנָאמעד ןוא ןעגנולמַאז
 ןעוועג זיא ײצילָאּפ יד ,ןטפול ןיא ןסָאשעג ךַאוװ עטנּפָאװַאב יד טָאה רעטעב

 ןדיי יד זַא ,טהנעטעג טָאה יז ."הפצוח; רעשידיי רעד ןופ ךיז רעסיוא
 ךיז ייז ןביולרעד ךָאד ןוא עווַאביל ןיא טשינ טכערניואוו ןייק וליפא ןבָאה
 ..גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןסָאג יד ןיא ןסיש וצ

 טימ ןדנוברַאפ ןעוועג עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד זיא קסניּפ ןיא ךיוא
 -מעטּפעס ןיא ,טייקיטעט ַא טריפעג ייז ןשיווצ ןוא רעטעברַא עשידיי-טשינ
 -ָאמעדילַאיצָאס -- רעטעברַא-ןַאב עּפורג רעקסניּפ יד טָאה 1905 רעב
 ןופ רעטעברַא עכעלטסירק עלַא וצ .נ .א ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא ןטַארק
 רעד ןיא ןרָאװעג טקורדענּפָא ןיא סָאװ ,ףורפיוא רעד .קסניפ טָאטש רעד
 זיא'ס סָאװ ןוא דנַאלסור ןיא עגַאל יד טרעדלישעג טָאה ,דנוב ןופ יירעקורד
 טגָאזעג רעטייו זיא -- רעבָאק .טָאטש ןיא ןעמוקעגרָאפ טייצ רעד רַאפ
 רעד זיולב ןענַאטשעג זנוא ייב זיא גנוגעוװַאב רעד ןופ שארב -- ןרָאװעג
 עצנַאג יד ןגָארטעגסױא רע טָאה סעציײלּפ ענייז ףיוא ,טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי
 ןטלַאהעג טָאה ןײלַא רע זיולב .גנוריגער רעד דצמ תופידר יד ןופ טייקרעווש
 ןופ ןָאפ יד ןביוהעגפיוא ךיוה טָאה ןיילַא רע זיולב ,םזילַאיצָאס ןופ ןָאפ יד
 -רַאפ ךיז ןדײשַאב ןבָאה ,רעטעברַא עשיסור ,רימ .טייהיירפ רעשיטילָאּפ
 -עג ןענייז רימ :ןעגנורעדָאפ עשימָאנָאקע ןופ חטש ןלָאמש םעד ןיא טכַאמ
 ןוא עװטסלַאשטַאנ יד זיולב ןוא ףמַאק ןשיטילָאּפ ןופ טייז ַא ןיא ןענַאטש
 ערעזנוא וצ ךייא טקינייארַאפ, .."תחנ םעד ןופ טּפעשעג ןבָאה גנוריגער יד
 םעד ןעמרוטש ןייג רימ ןלעװ ייז טימ טנַאה ןיא טנַאה ןוא םירבח עשידיי
 ."םזירַאצ םענעטלָאשרַאפ

 ךיוא גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער יד טָאה טנגעג רעשיטלַאב רעד ןיא
 סעינרעבוג עשיסור-סייוו ןיא ןוא עטיל ןיא ןוא רעטעברַא-דנַאל יד טּפַאכרַאפ
 ןוא עשילַארָאמ ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה ייז .םירעיוּפ עמירָא יד ןופ ןלייט ---
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 יגנוגעוַאב רערענָאיצולָאװער רעשיטָאטש רעד דצמ ףליה עשירַארעטיל

 "רעד יד ןיא .ןבעגעג ףליה עקיטיונ יד דנוב רעד ייז טָאה רעטרע ייר ַא ןיא

 ןפורפיוא טלייטעג ןעמ טָאה ,.בוג רעקסבעטיוו ,לעווענ ןופ תונכש ןיא רעפ

 קסיָאּפָארּפ ןיא -- .ןטַארקָאמעדילַאיצַאס םירעיוּפ עפורג ַא ןוא דנב ןופ

 ןסַאמ ןעמוקעגפיונוצ ךיז אגח ַא תעב 1905 יַאמ ןיא ןענייז ,.בוג רעוועליהָאמ

 -פיוא ןלעיצעפס ַא טײרּפשרַאפ ייז ןשיוצ טָאה'מ .רעפרעד יד ןופ םירעיוּפ

 .ךעלטעלב יד טנעיילעג ןרעג ןבָאה םירעיוּפ יד .םידעיוּפ יד וצ .נ .א ףור

 רעכלעוו ,וַאטסירּפ םעד טגנערבעג ןוא קיאורמוא ןרָאװעג ןענייז םיחלג יד

 "עג טשינ רעבָא ןבָאה ליפ .ךעלטעלב יד ןעמונעגוצ ןוא ןעגנַאגעגמורַא זיא

 יד ןיא טייטש סע סָאװ תמא זיא'ס זַא ,טהנעטעג ןבָאה יז .ןבעגקעװַא טלָאװ

 יד ,םיצירּפ יד רָאנ ,םיאנוש ערעייז ןענייז ןדיי יד טשינ --- ?סעקשיפַא;

 ןשיװצ גנומיטש יד .קלָאפ ןגעוו טשינ ןגרָאז סָאװ ,גנוריגער יד ןוא םיריבג

 ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס ןוא .,ייֵצילָאּפ יד ןקָארשעגרעביא טָאה םירעיוּפ יד

 -עגנָא טָאה ײצילָאּפ יד .סעטַאכ עשירעיוּפ יד ןשיוװצ תופרש הרדס ַא

 ַא טײרּפשרַאפ ןוא רעטנוא ןדניצ ןטַארקָאמעדןדִיי זַא ,עיצַאטיגַא ןַא ןביוה

 .עיצַאטיגַא-םָארגָאּפ

 ןעמוקעג רעפרעד יד ןופ ןענייז ךעלטעטש לָאצ רערעסערג ַא ןיא

 רוטַארעטיל ערענָאיצולָאװער ןבעג ייז לָאזמ זַא ,םירעיוּפ יד ןופ םיחולש

 .רַאפ יד ןקידירּפַאב טנעקעג ןעמ טָאה םוטעמוא טשינ .רענדער ןקיש ןוא

 ךיוא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןבָאה רעטרע לָאצ ַא ןיא רעבָא ,ןעגנַאל

 .(:*- ןוטעג סָאד

5 
 לא

 ללכייּפ-"לע .רעטילימ ןיא טריפעג ךיוא דנוב רעד טָאה טעברַא עסיורג ַא

 "נַא טימ םַאזניימעג ןרעוו טריפעג לָאז טעברַא יד זַא ,טימַאב ךיז ןעמ טָאה

 םעד ןעמ טָאה םוטעמוא טשינ רעבָא ,ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער ערעד

 יד ןעוועג דנוב רעד זיא רעטרע לָאצ רעסיורג ַא ןיא ,ןטיהּפָא טנעקעג ללכ

 עשילַאקיזיר ,ערעװש יד טָאה רע ןוא ײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער עקיצנייא

 ןענייז ,ךַאז רעד ןופ רעטקַארַאכ ןבילוצ .ןריפסיוא ןײלַא טזומעג עבַאגפיוא

 סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס-רענָאיצולָאװער עלעיצעּפס ןרָאװעג ןפַאשעג

 ,טייל-רעטילימ ןופ

 טריטסיזקע טָאה ,ןָאזינרַאג רעסיורג ַא ןעוועג זיא'ס ואוו ,ענדָארג ןיא

 יד ץוחַא .1905 רַאפ רָאי עכעלטע ןיוש עיצַאזינַאגרָא עשירעטילימ עטוג ַא

 "רַאפ ךיוא רענלעז יד ןשיווצ ןעמ טָאה ,רעטילימ םוצ ןפורפיוא עלעיצעּפס

 טנדרָאעגניײא ןבָאה סעּפורג יד .דנוב ןופ ןפורפיוא ענײמעגלַא יד טײרּפש

 -ולָאװער טנעיילעג ןוא ןגַארּפ עלעוטקַא טלדנַאהַאב ,ןטפנוקנעמַאזוצ עטפָא

 .רוטַארעטיל ערענָאיצ

 עיצַאינַאגרָא עשיטַארקָאמעדילַאיצָאס עשירעטילימ יד טָאה עגיר ןיא

 ךיוא טָאה'מ .ןפורפיוא עלעיצעּפס ענעגייא לָאצ ערעסערג ַא ןבעגעגסיױרַא
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 יד ףיוא .דנוב ןופ ןרושָארב ןוא ןפורפיוא יד רעטילימ ןיא טײרּפשרַאפ
 רעד ןגעװ ,ןַאּפַאי טימ המחלמ רעד ןגעוו טדערעג ןעמ טָאה ןעגנולמַאזרַאפ
 -ַאב ןיא ..לגיד.א טקעיָארּפ-עמוד םעד ןגעוװ ,גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער
 ןדעי ןיא; :ןרָאװעג טגָאזעג זיא עיצַאזינַאגרָא רעשירעטילימ רעד ןופ טכיר
 יד ןיא ..רענלעז עטריזינַאגרָא קילטנעצ עכעלטע וצ ןיוש רימ ןלייצ קלוּפ
 עיצַאזינַאגרָא עשירעטילימ רעגיר יד טָאה 1905 ינוי -- ץרעמ םישדח
 וצ טשינ ףור א טימ 2 ייז ןשיווצ ,ןפורפיוא קילטנעצ ןּפַאנק ַא ןבעגעגסױרַא
 טעדנירגעג זיא עיצַאזינַאגרָא עשירעטילימ יד .,ןטנָארפ-המחלמ יד ףיוא ןייג
 רעשיטעל ןוא דנוב ןופ טעטימָאק ןוויטַארעדעפ ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא ןוא
 טעטימָאק םעד ןגיוצעגוצ ךיוא ןעמ טָאה 1905 ןיא .?ייטרַאּפ רעטעברַא .ד.ס
 עשירעטילימ יד טָאה םישדח עכעלטע ךָאנ .(סעקיװעשלָאב) .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ
 ,רעיטשרָאפ ןשיטסיװעשלָאב םעד ןקיטייזַאב ֹוצ ןסָאלשַאב עיצַאזינַאגרָא
 -ַאגרָאזעד ןיא סעקיװעשלָאב יד טקידלושַאב טָאה עיצולָאזער ענעמונעגנָא יד

 -טסואוַאב ןוא טײקלַאיָאלמוא ,טייקכעלטניירפמוא ,טייקיטעט רעשירָאטַאזינ

 -ַארקָאמעדילַאיצַאס ערעדנַא יד ןגעוו ןגיל ןוא תוליכר ןטײרּפשרַאפ קיניז
 .ןעײטרַאּפ עשיט

 -ַאזינַאגרָא ערענָאיצולָאװער-שירעטילימ יד ןענייז קצול ןוא ענווָאר ןיא

 עלעיצעּפס ןבעגעגסיױרַא ןבָאה ייז .גנוריפנָא רעשידנוב רעטנוא ןעוועג סעיצ
 .רענלעז ןופ ןעגנולמַאזרַאפ עמייהעג טנדרָאעגניײא ןוא רעטילימ םוצ ןפורפיוא

 םעד טימ ןעגנודניברַאפ עטיירב טַאהעג דתב רעד טָאה ענווָאק ןיא
 -ַארעטיל ערענָאיצולַאװער ךס ַא טײרּפשרַאפ ןוא גנוטסעפ רעד ןופ ןָאזינרַאג
 עיצַאטיגַא רעד ןופ גנוקריו רעד רעטנוא .ךעלטעלב עלעיצעּפס ןוא רוט

 רעד טימ טייקנדירפוצמוא רעייז ןקירדסיוא ןביוהעגנָא ןטַאדלָאס יד ןבָאה
 עקינייא ןעועג ךיוא ןעניי'ס .ןעגנונעדרָארַאפ עגנערטש טימ רעדָא זייּפש
 גנומיטש עקיאורמוא ןַא ןרָאװעג ללכב זיא'ס ןוא ןריציפָא ןגָאלש ןופ ןלַאפ

 ,רענלעז יד ןשיווצ

 רעשיטעל ןוא דנוב ןופ טעטימָאק רעוויטַארעדעפ רעד טָאה עווַאביל ןיא
 -ָאט-יירד םענײמעגלַא ןקידנעטשלופ ַא טריפעגכרוד ייטרַאּפ-רעטעברַא .ד.ס
 טריפעגקעװַא טָאה'מ תעב .עיצַאזיליבָאמ רעד ןגעק קיירטש-טסעטָארּפ ןקיג
 טָאה'מ .לַאזקָאװ ןפיוא טלמַאזרַאפ ךיז ןסַאמ עסיורג ןבָאה ,ןטסיוװרעזער יד
 טימ סױטשנעמַאזוצ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס .ןָאפ עטיור ַא טלקיװעגרעדנַאנַאפ
 ךרעב ,ןּפלַאז עכעלטע ןבעגעג טָאה רעטילימ סָאד .ןקַאזָאק ןוא רענוגַארד

 ,טריטסערַא ןעמ טָאה 150 .טעדנואוורַאפ --- 100 ,טיוט ןלַאפעג ןענייז 0
 ןופ םישדח עטצעל יד ןיא ןגעלפ ,.בוג רעקלַאוװאוס ,לָאּפמַאירַאמ ןיא

 "ייז סָאװ ,ןקלוּפ יד ןופ רענלעז 200 ןעגנולמַאזרַאפ עשידנוב יד ןכוזַאב 5

 .ןענַאטשעג טרָאד ןענ
 ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ךיוא ןענייז'ס .רעטרע ערעדנַא ןיא ןעוועג זיא ךעלנע

 ןופ ןעגנולמַאזרַאפ עלַאגעלמוא יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה רענלעז סעּפורג

 יד ןבָאה עיצַאטורקער רעכעלרעי רעד תעב .רעדלעוו יד ןיא רעטעברַא יד
 -ירּפ יד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ עלעיצעפס ןטלַאהעגּפָא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב
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 -יליבָאמ יד תעב ןפורפיוא ךיוא יװ ,ןפורפיוא טזָאלעגסױרַא ןוא סעקינוויז

 טדערעג ןעמ טָאה ןפורפיוא יד ןיא .(ןטסיוורעזער) ענסַאּפַאז יד ןופ סעיצַאז

 םענייא ןופ רעטרעוו ןענייז טָא .ךַארּפש רעכעלטייד ןוא רערָאלק ַא טימ

 ,ןרילרַאפ וצ טשינרָאג ןיוש טָאה ריא, :(שילוּפ ןופ טצעזעגרעביא) ייז ןופ

 טבױה ,המחלמ רעד ףיוא טשינ טייג .ךס ַא ריא טנעק ןעניוועג רעבָא

 "רעטנוא ערעזנוא ןגעק רעוועג סָאד טעדנעוו ,דנַאטשפיוא ןופ ןָאפ יד ףיוא

 רע .טַאירַאטעלָארּפ ןופ ףליה רעד ףיוא ןענעכער טנעק ריא, ..."רעקירד

 -ער ןא ןטורקער יד וצ ףורפיוא ןופ) *ףמַאק ןקיטליגדנע םוצ ךיז טיירג

 ץרעמ ,טזָאלעגסױרַא טָאה דנוב ןופ טעטימָאק רעשזדָאל רעד סָאװ ,ןטסיוורעז

5, 
 ןוא ןפורפיוא טימ טנגונגַאב טשינ ךיז ןעמ טָאה רעטרע עקינייא ןיא

 עיצַאזיליבָאמ רעד בילוצ ,דנוב רעד טָאה ,לשמל ,ענווָאק ןיא ,ןעגנולמַאזרַאפ

 -טסעטָארּפ םענײמעגלַא ןַא טרימַאלקָארּפ 1905 טסוגיוא ןיא ,ןטסיוורעזער ןופ

 -עגּפָא ךיז ןבָאה'ס .גנַאלקּפָא ןקרַאטש ַא ןענופעג טָאה ףור רעד ,קיירטש

 -ַאגַאמ יד טכַאמרַאפ ךיז ןבָאה'ס ,ןטַאטשקרעװ ןוא ןקירבַאפ עלַא טלעטש

 ,קיירטש םוצ ןענַאטשעגוצ ןענייז סענַאמרופ יד ןוא יַאװמַארט רעד ךיוא ,ןעניז

 "ימ טימ לופ ןעוועג ןענייז ןסַאג יד .ןטסירק יא ,ןדיי יא ןבָאה טקיירטשעג

 ײצילָאּפ יד ,ןלורטַאּפ טימ ןסױטשנעמַאזוצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז'ס ןוא רעטיל

 ןעגנולײטּפָא עשידנוב יד רעבָא ,ןטפעשעג יד ןענעפע וצ טרעדָאפעג טָאה

 טָאה געט 4 .ןגלָאפ טשינ יײצילַאּפ רעד לָאז'מ זַא ,טגרָאזעג ןיוש ןבָאה

 ןטלַאהעגּפָא ןענייז געט יד ךשמב .קיירטש רענײמעגלַא רעד טרעיודעג

 יד טרעלקעגפיוא ייז טָאה'מ ןוא ןטסיוװרעזער ןופ ןעגנולמַאזרַאפ ןרָאװעג

 יד ןעמוקעגנָא זיא גָאט ןטרעפ ןפיוא .המחלמ רעד ןופ טייקשירעכערברַאפ

 -- .ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא קיירטש רעד ןוא דנַאטשליטשנּפָאװ ןגעוו העידי

 עשידיי 1,000 ןופ גנולמַאזרַאפ עמַאזניימעג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא עגיר ןיא

 -ַאזיליבָאמ רעד ןגעק ףמַאק םעד טעמדיוועג ,רעטעברַא עשיטעל 500 ןוא

 ,שידיי :ןכַארּפש 3 ןיא ןעוועג ןענייז עיסוקסיד יד ןוא סעדער יד .עיצ

 לָאז'מ זַא ,עיצולָאזער ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ףוסל .שיסור ןוא שיטעל

 ,טלַאװג טימ ןעמענ טעוו'מ ביוא .ןטקנוּפ ענרָאבס יד ןיא ןלעטשוצ טשינ ךיז

 דנוב ןופ טעטימָאק רעוװיטַארעדעפ רעד .דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש ןעמ לָאז

 םענײמעגלַא ןַא טיימַאלקָארּפ טָאה ײטרַאּפ-רעטעברַא .דיס רעשיטעל ןוא

 ךיז ןוא ןטסיװרעזער יד ןגָאלשוצּפָא ןסַאמ-סקלָאפ יד ןפורעג ןוא קיירטש

 יד ןעמוקעג זיא עיצַאזיליבָאמ רעד ןופ גָאט ןטשרע ןיא .ןעמענ ןזָאל טשינ

 ךיז טָאה ןטסיװרעזער יד ייב גנומיטש יד .דנַאטשליטשנּפָאװ ןגעוו העידי

 טָאה קיירטש רעד ,ןייז טנעקעג טשינ טָאה דנַאטשרעדיװ ןייק ןוא ןכָארבעג

 .טקיירטשעג ןבָאה טנזיוט 60 .געט 2 טרעיודעג

 יָאװער ענײמעגלַא יד ןוא רעטילימ ןשיוװצ עיצַאטיגַא עשיגרענע יד

 טָאטשנַא .גנוקריוו ןָא ןבילבעג טשינ ןענייז דנַאל ןיא גנומיטש ערענָאיצול

 ןעגנולמַאזרַאפ יד רעדָא סעזרעב יד ףיוא ןסַאמ עטכידעג יד ןביירטעצ וצ-

 יד וצ ןרעהוצ ךיז ןלורטַאּפ עשירעטילימ ןגעלפ למיה ןעיירפ ןרעטנוא
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 ןזָאלנײרַא ךיז רעדָא ןפורפיוא עטלייטעג יד ןעמענ ,סעדער ערענָאיצולָאװער

 -עג ןעמ זיא ןרעפסיגנוריגער עכיוה יד ןיא .רעטעברַא יד טימ ןסעומש ןיא

 ןצנַאג ןיא ןעמ טָאה 1905 רעמוז ףוס ןיא .םעד בילוצ קיאודמוא ןרָאװ

 -נָא גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד טימ ףמַאק ןיא ,בשומה-םוחת ןשידיי

 טצינעג גנוריגער יד טָאה טרָא רעייז ףיוא .עטָאכעיּפ יד ןטייברַאפ ןביוהעג

 ןענייז עלַא ייז ,ןעמרַאדנַאשז ןוא ןסעקרעשט ,רענוגַארד ,ןקַאזָאק רקיעב

 -ולָאװער רַאפ ךעלטירטוצ רעקינייוו ללכב ןוא דרעפ ףיוא רעטייר ןעוועג
 ,(16* ץיצַאטיגַא רערענָאיצ

* 
 לא יא

 ,עדנַאגַאּפָארּפ ערענַאיצולָאװער ַא טריפעג ןפָא טָאה'מ ואוו ,סעזרעב יד
 רעטעברַא ןבָאה טרָאד ,סעיצוטיטסניא-סקלָאפ ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענייז
 -רַאפ-ןסַאמ עטפָא ןעמוקעגרָאפ ןענייז טרָאד ,טייצ עיירפ רעייז טגנערברַאפ
 ןיהַא ןוא ןריזינַאגרָא ייז לָאזמ ןעמוקעג רעטעברַא ןענייז ןיהַא .ןעגנולמַאז
 ןעגנוקידיילַאב ןגעק ץוש ןוא רשוי ןכוז ןעמוקעג ןשטנעמ-סקלָאפ םתס ןענייז
 1905 רעמוז .עיצולָאװער ןופ ןטסענ ןעוועג ןענייז סעזרעב יד .תולווע ןוא
 -ַאב עריא .ןעגנערבוצמוא ייז ןטסָאמרַאפ ךיז גנוריגער עשירַאצ יד טָאה
 ןבָאה ייז .םלוע ןטלמַאזרַאפ םעד טריקַאטַא רדסכ ןבָאה תֹוחוּכ עטנּפָאװ
 -ַאֹּפ יד זַא ןפערט טגעלפ'ס .ןסָאשעג ןוא טריטסערַא ,ןגָאלשעג ,ןבירטעג

 ןסַאג יד ןעמונרַאפ רעירפ ןיא ןעוועג םידקמ ךיז ןבָאה רעטילימ ןוא ייציל
 -עג ןענייז ןסױטשנעמַאזוצ יד .ןעוועג ןענייז סעזרעב יד ואוו ,רעצעלּפ ןוא
 ,גנוניישרעד עטפָא ןַא ןרָאװ

 רעד ףיוא גניטימ א ןעמוקעגרָאפ לעמָאה ןיא ןיא ילֹוי שדוח ןיא
 רימידַאלװ רענדער ןשידנוב םעד טרעהעג ןבָאה ןשטנעמ 8,000 .עזרעב
 ןעמוקעגנָא זיא'ס .ןסור ןעוועג ךיוא ןענייז םלוע ןשיווצ .(קַאּפושטש לאומש)
 טדערעג טָאה רענדער רעד ,שארב יײצילָאּפ טימ רענלעז 50 ןופ לורטַאּפ ַא

 גנוריפנָא עשיאייצילָאּפ יד ,קלָאפ םוצ בוח רעײז ןגעו רענלעז יד וצ
 ןבָאה ייז רעבָא ,םלוע םעד ןביירטעצ וצ רענלעז יד טרעדָאפעגפיוא טָאה
 רענלעז 500 ןבָאה טסוגױא 4 םעד .לעפַאב םעד ןריפסיוא טלָאװעג טשינ

 ןבָאה סנגרָאמוצ .ןבירטרַאפ םלוע םעד ןוא עזרעב יד ןעמונרַאפ ןקַאזָאק ןוא
 ןזָאל וצ טשינ ףורפיוא ןתופתושב ַא טזָאלעגסױרַא .ּפ.ַא.ד.ם.ר ןוא דנוב רעד
 10 ןעמוקעגרָאפ ןענייז גָאט ןופ ךשמב .עזרעב רעד ןופ ןביירטרַאפ ךיז
 ןלַאפעג ןענייז'ס ןוא ןסָאשעג טָאה רעטילימ .סעיצַארטסנָאמעד ערענעלק

 -ַארטסנַאמעד טריפעגכרוד דנוב רעד טָאה קסיורבָאב ןיא ךיוא -- .תונברק
 רעד ןופ ןביירט ןבילוצ ןסױטשנעמַאזצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז'ס ןוא סעיצ
 .עזרעב

 -פעה ַא שיטַאמעטסיס טריפעג גנַאל ןכָאװ ײצילָאּפ יד טָאה 1905 רעמוז
 -וצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז'ס .קסניּפ ןיא עזרעב יד ןרידיווקיל רַאפ ףמַאק ןקיט
 -ָאק ןוא ייצילָאּפ ןבָאה טסוגיױא ןופ ךָאװ רעטשרע רעד ןיא .ןסױטשנעמָאז
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 עסַאמ ַא ןוא עטױט 3 ןגיל ןבילבעג ןעניי'ס .הטיחש ַא טכַאמעג ןקַאז

 ןרעטש שרעה טסידנוב םעד .טריטסערַא ןעמ טָאה לָאצ ַא ,עטעדנואוורַאפ

 -טסעטָארּפ ַא טרימַאלקָארּפ טָאה דנוב רעד .טיוט ףיוא ןכָאטשעצ יײצילָאּפ טָאה

 ןענַאטשעגוצ ךיוא ןענייז קיירטש םוצ .געט 2 טרעיודעג טָאה סָאװ ,קיירטש

 רעד ךיוא -- טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ץלַא .רעטעברַא עכעלטסירק ליפ

 ןענרעטש .דוסב ןעוועג רבקמ ײצילָאּפ יד טָאה עטיוט 2 .רעקרַאפ ןוא לדנַאה

 ןיא ,היוול יד טנדרָאעגנייא טָאה דנוב רעד .ןרעטלע יד ןבעגעגסױרַא יז טָאה

 ענווָאק ןיא ךיוא --- .ןשטנעמ טנזיוט 8 ךרעב טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס רעכלעוו

 יד .עזרעב-רעטעברַא רעד רַאפ ןפמַאק ענעסיברַאפ ןעמוקעגרָאפ ןענייז

 -עגרָאפ ןענייז סע ןוא רענוגַארד ןוא יײצילָאּפ טימ לופ ןעוועג ןענייז ןעײלַא

 ןטערטעגּפָא טשינ ןענייז רעטעברַא יד .ןסױטשנעמַאװצ עטסנרע ןעמוק

 קידנעטש רעבָא זיא רעטילימ .תושר רעייז ןיא ןבילבעג זיא עזרעב יד ןוא

 ןלַאפַאב ןקַאזָאק יד ןענייז ענדָארג ןיא -- .ןסַאג עשינכש יד ןיא טיירג ןעוועג

 -נײרַא ךיז ייז ןבָאה טייהנגעלעג רעד ייב .עזרעב-רעטעברַא יד לָאמ עכעלטע

 ןעמָארק ןוא תוריד יד ןיא ךיוא ןסירעג

 "ילימ ןייק ףליהוצ טַאהעג טשינ ײצילָאּפ יד טָאה רעטרע ליפ ןיא

 יד יבגל ויסערגַא ןייז וצ חוכב טליפעג טשינ ךיז יז טָאה ןיילַא ןוא רעט

 ןטנַאיצילָאּפ יד ןגעלפ רעטרע עכלעזַא ןיא .רעטעברַא עשידיי עטריזינַאגרָא

 ַא טכַאמעג רעטעברַא יד ןבָאה ןוא .סַאג ןיא ליפוצ ןייז וצ ןדיימסיוא

 ּפָארַא ןוא טריטולַאס ןבָאה רעדָא טַאג ןופ ּפָארַא ייז ןענייז ,עיצַארטסנָאמעד

 .ןָאפ רעטיור רעד רַאפ ןעלטיה יד ןעמונעג

 א
 יא *

 ןצונַאב ןגעק ןעוועג דנוב רעד זיא ,ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד:לַאיצָאס ַא יו

 .ןשיטילָאּפ ןיא ייס ,ןשימָאנָאקע ןיא ייס --- רעטעברַא יד ןופ ףמַאק ןיא רָארעט

 ןבָאה סָאװ ,סעּפורג עשיטסיכרַאנַא ןזיװַאב ךיז טעטש לייט ןיא ןבָאה 1905 ןיא

 ןבָאה ענעגייא סָאד .ףמַאק ןופ לטימ סלַא םזירָארעט םעד ןקידערּפ ןעמונעג

 םעד ןגעק טפַאשרעטעברַא יד טנרָאװעג טָאה דנוב רעד .ר.ס יד ןוטעג ךיוא

 ןעוועג זיא רָארעט רַאפ עיצַאטיגַא יד ואוו ,טעטש יד ןופ ענייא .םזירָארעט

 טָאה ינוי ןוא יַאמ ןיא .קָאטסילַאיב ןעוועג זיא ,וויסנעטניא סרעדנוזַאב

 םעד ןגעוו ןפורפיוא 2 טזָאלעגסױרַא דנוב ןופ טעטימָאק רעקָאטסילַאיב רעד

 ָאװעריןטסילַאיצָאס יד, :ןרָאװעג טגָאזעג זיא ףורפיוא ןטשרע ןיא ,ןינע

 ענלצנייא עכלעוו ,ןטקַא עשיטסירָארעט ןעמענ ןטסיכרַאנַא יד ןוא ןרענָאיצול

 םעד ןופ טייקכעלנעזרעּפ רעד ןגעק ןָא ןדנעוו עזָאלסטעברַא עטלפייווצרַאפ

 סָאד קידנרעלקרעד ,םעטסיס ַא ןופרעד ןכַאמ ןוא טסילַאטיּפַאק םענעי רעדָא

 רעטסעב רעד רַאפ ,ףמַאק ןשירַאטעלָארּפ טנופ טרָאװ ןטצעל םעד רַאּפ

 ןוא טײקשלַאפ יד רעטייוו טזייוו ףורפיוא רעד ..."קיטקַאט רעשירַאטעלָארּפ

 ןשימָאנָאקע רַאפ עיצַאטיגַא רעייז ץוחַא .קיטקַאט ַאזַא ןופ טייקכעלרעפעג

 ענעדישרַאּפ ייב ןטסיכרַאנַא יד ןבָאה ףמַאק ןשיטילָאּפ ןגעק ןוא רָארעט

230 



 תזעב רעטעברַא יד ןופ תודחא יד ןגָאלשעצ וצ טימַאב ךיז ןטייהנגעלעג
 -פיוא ןַא טריפעג טָאה דנוב רעד .ןעגנוטערטסױרַא ערעדנַא ןוא ןקיירטש

 .עיגָאלָאעדיא רעייז ןגעק ןוא ןדָאטעמ עשיטסיכרַאנַא יד ןגעק גנורעלק

 -ּפָא םוטעמוא ךעלגעממוא ןעוועג זיא 1905 רָאי ןרענָאיצולָאװער ןיא

 סע ןבָאה טעטש עקינייא ןיא .ןטקַא עשיטסירָארעט ןײגַאב ןופ ןטלַאהוצ

 ןטַאט-טלַאװג יד ןגעק גנוגערפיוא יד .דנוב ןופ רעדילגטימ וליפא ןוטעג

 ענלצנייא ןגעק סעכ רעד ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא רעבָאהטכַאמ עשירַאצ יד ןופ

 רבוג ןבָאה ןליפעג יד זַא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא טייל-ייצילַאּפ עקידתוירזכא

 -גירּפ עשיטַארקָאמעדילַאיצַאס יד -- טשרוד-המקנ רעד ,לכש םעד ןעוועג

 טריפעגסיוא ןענייז רעײטשרָאפ-טכַאמ ףיוא ןטסידנוב ןופ ןטַאטנעטַא .ןּפיצ

 ,טעטש עקינייא ןיא ןרָאװעג

 11 םעד .ןטַאטנעטַא טכעלטע ןרָאװעג טריפעגסיוא ןענייז קסנימ ןיא

 ןַא ןעמוקעגרָאפ ןפמַאק'ןדַאקירַאב רעשזדָאל יד טימ תוכייש ןיא ןענייז ילוי

 ןוא ןלַאפַאב ןענייז ןקַאזָאק .עיצַארטסנָאמעד ַא ןוא קיירטש רענײמעגלַא

 ןוא רעברַאג רעד לווייפ) טיוט ןלַאפעג ןענייז ןטנַארטסנָאמעד 2 .ןסָאשעג

 -עג טעדנואוורַאפ ןענייז לָאצ ַא ןוא (דנוב םעניילק ןופ ןייטשלעמיה םהרבא

 :לַאפרעביא ןפיוא טרעפטנעעג .ָא.ב רעד טָאה טכַאנ רעבלעז רעד ןיא .ןרָאװ

 ,וָאלרוק רָאטַאנרעבוג ןופ זיוה ןפיוא עבמָאב ַא ןפרָאװעג טָאה עּפורג ַא סנייז

 ,טיוט ןלַאפעג ןענייז ,זיוה סָאד טיהעג ןבָאה סָאװ ,ןטנַאיצילָאּפ עכעלטע

 -רַאפ ַא ןלַאפַאב רענוגַארד ןוא יײצילָאּפ ןענייז טנוװָא ןיא באב-העשת

 ןפרָאװעג ןוא ,.בוג רעקסנימ ,וָאסירָאב ןיא ןטסידנוב 200 ןופ גנולמַאז

 ןוא טריטסערַא ןעמ טָאה 11 .ןדרעוװש עלָאג ןוא סעקיַאהַאנ טימ ייז ףיוא ךיז

 יד ןבָאה געט עטסטנָאנ יד ןיא .רעווש 2 ייז ןשיוװצ ,טעדנואוורַאפ לָאצ ַא

 ןעמ טָאה םלוע ןטגערעגפיוא ןשיוװצ .טָאטש יד טריזירָארעט רענוגַארד

 טדנעװעג ךיז טָאה'מ .תוחיצר יד רַאפ המקנ ןעמענ ףרַאד ןעמ זַא ,טדערעג

 טגנערבעג .סעבמָאב 2 טקישעגרעביא טָאה רע ןוא קסנימ ןיא טעטימָאק םוצ

 -טימ זיא ריא טימ ןוא ספיר עליצ ןירעדיינש יד ,עטרבח עגנוי ַא יז טָאה

 -מָאב יד טָאה רעכלעוו ,(סירָאב) רעינישזניא ןַא ,רבח רערעטלע ןַא ןרָאפעג

 עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רעדילגטימ יירד .טקיטרַאפעגסױא סעב

 זיא סיירפיוא רעד .לורטַאּפ-עירעלַאװַאק ַא ףיוא ןפרָאװעג עבמָאב ןייא ןבָאה

 11 ןוא טעגרהרעד ןרָאװעג ןענייז רענוגַארד יירד .רעקרַאטש ַא ןעוועג

 ,(:+ דרעפ לָאצ ַא ןלַאפעג ךיוא ןענייז'ס .רעווׂש 2 ייז ןשיווצ ,טעדנואוורַאפ

 ןעוװעג םש"יהנוק ןטסרעמ םוצ ךיז טָאה ןטסידנוב ןופ ןטַאטנעטַא טימ

 -דיינק, טריצירבַאפ טָאה סָאװ ,עּפורג ַא ןעוועג טרָאד זיא 1905 ןיא .קסניווד

 ךרוד עבַאגפיוא יד טלעטשעג ךיז .ָא-ב רעד טָאה םעד ץוחַא ,(סעבמָאב) "ךעל

 עקידתוירזכַא ןוטעגּפָא ןבָאה סָאװ ,טייל"ייצילָאּפ ןעמױרוצּפָא ןטַאטנעטַא

 -עה ןוא עקירעדינ ףיוא ןלַאפנָא ייר ַא טריפעגסיוא עקַאט טָאה'מ .םישעמ

 ןשינעעשעג-רַאורבעפ יד תעב רעטעברַא ףיוא ןסיש רַאפ .טײל-יײצילַאּפ ערעכ

 עקלומש ןוא שטייד לדנעמ -- .ָאב ןופ רעדילגטימ 2 ץרעמ 14 םעד ןבָאה

 םעד .,ןימערעי וװַאטסירּפ ןפיוא טַאטנעטַא ןַא טריפעגסיוא -- רעכַאמרעבגניא
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 טָאה טכירעג-סגירק ַא ןוא טּפַאכעג ןעמ טָאה -- שטייד לדנעמ --- רעסיש
 ,עגרָאטַאק רעקיביײא ףיוא ןטיברַאפ רעטעּפש) טױט םוצ טּפשמרַאפ םיא
 -ָארּפ רענײמעגלַא ןַא ןעמוקעגרָאפ קסניווד ןיא זיא טּפשמ ןייז ןופ גָאט ןיא
 -ןַא ןבָאה װַאטסירּפ ןפיוא טַאטנעטַא ןכָאנ געט עכעלטע .קיירטש-טסעט
 -- קרָאייוינ ןיא רעטעּפש) רעכעלב עקהשמ --- .ָא.ב ןופ רעדילגטימ 2 ערעד
 ןפיוא לַאפנָא ןַא טריפעגסיוא -- רעכַאמלקנעב עקנילומ ןוא (ןַאמייה סירָאמ
 ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד .עקהשמ טָאה ןסָאשעג .ןיגילוב רעטסיײמצילָאּפ-ףליהעג

 ךָאד זיא סופ ןיא ןעקהשמ ןפָארטעג טָאה ליוק ןייא םגה ןוא ןסָאשעגקירוצ
 -נעטַא רָאּפ ַא ךָאנ ןעוועג ןענייז'ס ,ןפיױלטנַא וצ ןעגנולעג רעלַאפנָא עדייב

 -ַאיסװָא ווַאטסירּפ-ףליהעג ןפיוא --- ייז ןופ םענייא .טייל-ייצילָאּפ ףיוא ןטַאט
 רעכעלב לקנַאי שריה .ָא.ב ןופ רעדילגטימ יד טריפעגסיוא ןבָאה --- וװָאקינ
 װַאטסירּפ ןפיוא ןסָאשעג טָאה ןיסרעּפ לארשי ,(:** רעברַאפ רעד עקשריה ןוא
 זיא ןוא טכירעג סגירק ַא וצ ןרָאװעג טלעטשעג זיא רע ,יקסדנַאילרוק
 זיא סָאװ ,טּפשמ ןייז ןופ גָאט ןיא .עגרָאטַאק ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאפ
 -ַאלקָארּפ עיצַאזינַאגרָא עשידנוב רענליוו יד טָאה ,ענליוו ןיא ןעמוקעגרָאפ

 ןפיוא טַאטנעטַא ןַא טריפעגסיוא ךיוא טָאה'מ .קיײרטש:-טסעטָארּפ ַא טרימ
 -ילָאּפ-ףליהעג םעד ףיוא טַאטנעטַא ןרַאפ טּפשמעג .וערַאיטגעד ווַאטסירּפ

 תוכייש ןייק לַאפנָא םוצ ןבָאה סָאװ ,ןָאזרעּפ יירד ןעמ טָאה ןיגילוב רעטסיימ
 רענייא .טגָאזעג תודע ייז ףיוא ןבָאה ןטנעגַא-ײצילָאּפ רעבָא ,טַאהעג טשינ
 ףיוא ןרָאװעג ןטיברַאפ םיא זיא סָאװ ,ףָארטש-טיוט ןעמוקַאב טָאה 23 יד ןופ
 ,עגרָאטַאק

 ףיוא ןלַאפנָא עטנפָאװַאב ןעוועג ןענייז טעטש ערעדנַא לָאצ ַא ךָאנ ןיא
 ערעייז רַאפ ןטקַא:המקנ סלַא טייל-רעטילימ ףיוא ךיוא יווװ טייל-יײצילָאּפ
 ,תוחיצר

 עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא עקַאט טָאה (1902) דנוב ןופ ץנערעפנָאק עט5 יד
 ערעכעה ַא) רָאפנעמַאזוצ רעט5 רעד רעבָא ,המקנ עטריזינַאגרָא ןדנעװנָא ןגעוו
 ןבָאה ךָאד .טפַאשענּפָא קימיטשנייא עיצולָאזער יד (1903) טָאה (ץנַאטסניא
 -המקנ רעד ןופ טסייג ןיא טלדנַאהעג שיטקַאפ סעיצַאזינַאגרָא עקינייא
 -מעט ערענָאיצולָאװער עכיוה יד טכַא ןיא ןעמענ רעבָא ףרַאד'מ .עיצולָאזער
 ןסעגרַאפ לייט ןבָאה ןסָאש סאנוש םעד בילוצ ןעוו ,טייצ רענעי ןופ רוטַארעּפ
 וליפַא טימַאב ךיז דנוב רעד טָאה ןײמעגלַא ןיא .ןסָאלשַאב ןיילַא טָאה'מ סָאװ

 רעשיטסירָארעט-יטנַא ןייז ןופ ןשטילגּפָארַא ךיז ןזָאל וצ טשינ 1905 ןיא
 -ןולײטּפָא עטנּפָאװַאב ענייז טיובעגסיוא קרַאטש רע טָאה ןגעקַאד .גנולעטש

 סעיצַארטסנָאמעד ןציש םייב --- ןקעווצ-סגנוקידייטרַאפ ענייר וצ (.ָא.ב) ןעג
 סולשַאב ַא טול .ןעמָארגָאּפ תעב גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןציש םייב רעדָא

 -עד תעב טביולרעד ןעוועג .ָא.ב םעד זיא דנוב ןופ ץנערעפנָאק רעט6 רעד ןופ
 רעיטשרָאפ ןלַאפַאב וצ ,קיטױנ ןעוועג זיא סָאד ביוא ,סעיצַארטסנָאמ
 .געו ןופ ןעמױרּפָא ייז ןוא טכַאמ רעד ןופ

 -עגסיוא שפנ-תריסמ ןוא טומנדלעה טימ ןבָאה .ָא-ב ןופ רעדילגטימ יד
 ליפ ַא ןגעקטנַא ןעגנַאגעג ייז ןענייז ןקָארשרעדמוא .תוחילש רעייז טריפ
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 .סנבעל עגנוי ערעייז טימ טלָאצַאב ייברעד ןבָאה ךס ַא .אנוש ןרעקיטכעמ
 .עזוָארק לאיחי דוד רעבעוװו רעקירָאי-20 רעד ןעװעג זיא ייז ןופ רענייא
 םעד תבש .לטנעצ- ָא.ב ַא ןופ רעריפ ַא .דנוב ןיא ןעוועג ןיוש רע זיא רָאי 4

 עגָאגַאניס רעד רַאפ ןפורפיוא טליטעג ןטסידנוב ןבָאה 1905 לירּפַא 5
 טָאה שטיוװָאדיאג בוקַאי טנַאיצילָאּפ רעד .שזדָאל ןיא סַאג ענָאילעשז ףיוא
 ןסָאשעג טָאה עזַארק .ןפורפיוא יד ןופ רעלייט יד ןריטסערַא טװאורּפעג
 טָאה יני 7 םעד ןוא ןטלַאהרַאפ םיא טָאה ריציפָא ןַא .טנַאיצילָאּפ ןפיוא

 לאיחי דוד טָאה 1905 טסוגיוא 6 םעד .טיוט םוצ טּפשמרַאפ טכירעג-סגירק ַא םיא
 .לעדַאטיצ רעװעשרַאװ ןיא הילת רעד ףיוא םעטָא ןייז טכיוהעגסיוא עזוַארק
 רעד טָאה הילת רעד ףיוא ןײגפױרַא םייב ךיוא ױזַא ןוא סעצָארּפ ןפיוא
 טָאה ףורפיוא ןַא ןיא .קיטומ ןוא קיאור ןטלַאהעג ךיז טסידנוב רעגנוי
 "יטרַאמ ןוא דלעה ןגנוי םעד טלעטשעג דנוב ןופ טעטימָאק רעשזדָאל רעד

 -ָארּפ רעטסואװַאב-ליצ ַא/ ױזַא יו ,רעטסומ סלַא ,טיוט ןוא ןבעל ןייז ,רער
 ."טפמעק ןוא טבעל רעירַאטעל

8* 
 יא א

 ןופ ּפָאקסָאדײלַאק ַא .רָאי ןביוהרעד ַא ,רָאי ךייר ַא ןעוועג זיא 5
 טּפַאכעגפיוא ךיז ןבָאה ןסַאמ עטיירב יד .ןעגנולסיירטפיוא ןוא ןשינעעשעג
 -לעזעג ןוויטקַא ןיא טציילפעגניירַא ןוא שינעלמירד רעשירָאטסיה רעד ןופ

 יא ,טייקשיכיטס רעייז יא ךיז טימ טגנערבעגטימ ןבָאה ייז .ןבעל ןכעלטפַאש
 -ַארָאממוא ןוא סטכעלש ךיז םורַא ןעזרעד ןבָאה ייז .טייקוװיטימירּפ רעייז
 ןופ קורדסיוא ןַא .ןטָארוצסיױא ןפרָאװעג םעד ףיוא ךיז ךיילג ןוא טייקשיל

 ןיא .טלעװרעטנוא רעד טימ ןגעלשעג ןוא ןלַאפנָא יד ןעוועג ןענייז םעד

 -רַא ןשיוצ ןגעלשעג עשרַאװ ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז יַאמ 26-24 ןופ געט יד
 יז ןוא רעזייה-דנַאש יד ןלַאפַאב ךיוא ןענייז רעטעברַא .םיבנג ןוא רעטעב
 יד ןרָאװעג טלעטשענּפָא זיא ןטַאטשקרעװ ןוא ןקירבַאפ ןיא .,טרימָארגָאּפ
 ײצילָאּפ יד .ןסַאג יד ןיא טלמַאזעג ךיז ןבָאה םינומה עסיורג ןוא טעברַא
 ףיוא ןעוועג ריא זיא ךַאז יד זַא סיוא טזייו ,רעגניפ יד ךרוד טקוקעג טָאה
 ןגעוו זיא דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ ףורפיוא ןַא ןיא .טנַאה רעד
 ןעגנוי עליואוו ןוא םיבנג יד טלייט יײצילָאּפ יד; :ןרָאװעג טגָאזעג םעד

 םיבנג .רעוועג ןפיוקרַאפ וצ ייז ןעניזַאגַאמ יד טביולרעד טָאה יז .רעוועג
 עטלקיװטנַאמוא יד, .."םיבנג ףיוא רעטעברַא ,רעטעברַא ףיוא ןָא ןלַאפ
 ןברוח ַא טרָאד ןוא רעזייה עטַאלב יד וצ ןוטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה רעטעברַא
 ןרעדעפ יד טזָאלעגסױרַא ,ןסירעג ,ןכָאטשעג ,ןכָארבעג טָאה ןעמ .טכַאמעג
 יד .יינש טימ יװ ןרעדעפ טימ טקעדַאב ןעוועג זיא סַאג יד .טנַאװעגטעב ןופ
 ךיז טָאה ײצילָאּפ יד ."ןגָאלשעג ןעמ טָאה סעקטוטיטסָארּפ עכעלקילגמוא

 (טָאטש-טלַא) םוקמ ןיא ,קשח ןבעגעגוצ טָאה יז .ןגיוושעג ןוא טקוקעגוצ
 עדייב ןופ .רעטעברַא יד ןגעק טלעוװרעטנוא רעד ןפלָאהעג יײצילָאּפ יד טָאה
 ןבָאה רעטעברַא סעּפורג .עטעדנואוורַאפ ןוא עטיוט ןלַאפעג ןענייז םידדצ
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 טשינ םגה ,סעיצַאזינַאגרָא ערענָאיצולָאװער יד ןופ ןעמָאנ ןיא טשרמולכ

 ףורפיוא רעשידנוב רעד .טעברַא יד טלעטשעגּפָא ,םעד וצ טקיטכעמלופַאב

 יד זַא זיװעגנָא ןוא עיידיא רעצנַאג רעד ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא יד ןריזילַארָאמעד וצ םעד טימ ןסיוא זיא ײצילָאּפ

 ףיוא ןָא טלַאפ טלעוװרעטנוא יד ןעוו ןקידיײטרַאפ ךיז ןפרַאד רעטעברַא יד

 ,טרעלקעגפיוא טרעוו ייברעד .ןעמָארגָאּפ ןייק ןכַאמ טשינ ןרָאט ייז רעבָא ,ייז

 "נריטסיזקע רעד ןופ טקודָארּפ ַא זיא טייקשירעכערברַאפ עלענימירק יד זַא

 וצ טימַאב ךיז ןבָאה ןטסידנוב יד .טפַאשלעזעג רעשיטסילַאטיּפַאק רעקיד

 ,גנוסיגרַאפ-טולב עקידרעטייו יד ןלעטשּפָא ןוא עסַאמ יד ןקיאורַאב

 ןסױטשנעמַאװצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז טעטש ערעדנַא עקינייא ןיא ךיוא

 ןיא ןעוועג זיא'ס יװ םענרַאפ ַאזַא ןיא טשינ םגה ,טייל-טלעוורעטנוא טימ

 קידנצונסיוא ,רעלדניווש ןבָאה רעטרע ערעדנַא ןוא שזדָאל ןיא ,עשרַאװ

 ןרַאנסױא טװאורּפעג ןעמָאנ ןייז ןיא טשרמולכ ,דנוב ןופ טעטירַאלוּפָאּפ יד

 -ייז'ס ..לג.ד.א םיכוסכס עטַאװירּפ ןיא ךיז ןשימנײרַא ,טלעג ןסערּפסיױא רעדָא

 -לעזַא טימ ףרַאש טנכערעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא עקיציה ןעוועג ןענ

 וצ טשינ טייז ןייא ןופ טימַאב ךיז ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא יד ,רעלדניווש עכ

 רעבָא ,גנוגעווַאב רעד ןופ ןעמָאנ ןטוג םעד ןקעלפַאב רעלדניווש יד ןזָאלרעד

 "עג עסיורג .ןעגנוסיגרַאפ-טולב וצ ןזָאלרעד טלָאװעג טשינ ךיוא ןבָאה ייז

 רעװעשרַאװ ןיא ,קסנימדָאװָאנ לטעטש ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא םיבנג טימ ןגעלש

 -רַאפ עלענימירק .ה.ד ,"סעקינטיבָאּפ, ךס ַא ןעוועג ןענייז טרָאד .טנגעג

 .ןעניואו וצ טרָאד טמיטשַאב טָאה טכַאמ עשירַאצ יד ןעמעוו רַאפ ,רעכערב

 ןעמענּפָא ןעימַאב ךיז ןיהַא ןעמוק טפָא ןגעלפ ךעלטעטש ענעדישרַאפ ןופ ןדיי

 יז ןעו ."סעקינטיבָאּפ; רעקסנימָאװָאנ טריפעגסיוא ןבָאה'ס סָאװ ,תובנג

 ןעק יז זַא ,טהנעטעג עטצעל יד סָאה ,יײצילַָאּפ רעד וצ ןעמוקעג ןענייז

 "עג טָאה דיי רעטעבנגַאב ַאזַא ןעוו ."תודחא, וצ טקישעג ןוא ןוט טשינרָאג

 םיא טנַאיצילָאּפ ַא טָאה ,ןדנעוו וצ ךיז ןעמעוו וצ טשינ טסייוו רע זַא ,טגָאז

 תובנג ליפ .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רעיײטשרָאפ ַא וצ טריפעגקעווַא

 "לוּפ גונעג טלמַאזעגנָא רעבירעד ךיז טָאה'ס .ןעמונעגּפָא עקַאט ןעמ טָאה

 ףוסל .טלעוװרעטנוא רעד ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןשיװצ רעוו

 םיבנג יד ןלַאּפַאב ןוא טעברַא יד טלעטשענּפָא רעטעברַא עשידיי יד ןבָאה

 ,עטעבנגַאב ןבָאה טעטש ערעדנַא ןיא ךיוא .געלשעג סיורג ַא ןעוועג זיא'ס ןוא

 יַאזינַאגרָא עשידנוב יד וצ טדנעוװעג ךיז ןדיי עטריזירָארעט ןוא עטהלוועַאב

 יז טָאה'ס רעדָא ןעמוקעג ךיילג ןענייז יז -- ץוש ןוא ףליה ךָאנ סעיצ

 .ןוס טשינרָאג ןעק יז זַא ,טגָאזעג טָאה סָאװ ,יײצילָאּפ יד טקישעג

6 
 א 8

 ןענייז'ס .דנַאל ןופ ךעלעקניוו עיינ טּפַאכרַאפ רדסכ טָאה גנוגעווַאב יד

 "יצ ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עטלַא יד ןיא .סעיצַאזינַאגרָא עיינ ןעמוקעגוצ

 : טלייצרעד עגיר ןופ טכירַאב ַא .ןליּפשייב ייווצ .רעדילגטימ עיינ ןעמוקעג
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 ,ןַאמ 200 ןגייטשרעביא טשינ רעירפ טגעלפ סָאװ עטריזינַאגרָא לָאצ יד,
 ,ָאיַאר ןסיורג ַא םעד ץוחַא ןבָאה רימ, ..,7700 זיב ןעגנַאגרעד טציא זיא
 -- ןָאיַאר ןייז טימ עװַאביל :טעטש ןוא ךעלטעטש ליפ םורַא טמענ סָאװ

 -נַאד ,טדַאטשבָאקַאי ,גרובציירק ,עוװַאטימ ,ןעגנידלָאג ,ענשקעיוו ,ַאװָאיװַארומ
 לָאַצ יד .(רעמוז) ןלעבוד ןוא קאלש ,םוקוט ,קסיוב ,טדאטשכירדירפ ,ןרעק
 ,100 -- עװַאטימ ,200 -- עװַאביל :ןיא ייז ןיא רעדילגטימ עטריזינַאגרָא
 ןופ טכירַאב ַא ןיא ,780 -- ןרעקנאד ,100 -- טדַאטשבָאקאי ןוא גרובציירק
 טכירג רעטעברַא עשידיי עטריזינַאגרָא לָאצ יד; :טגָאזעג טרעוװ ענווָאק
 ?ףסַאק רעשיטילָאּפ רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב עלַא ייז ,ןַאמ 1,000 זיב זנוא ייב

 ,(16* לָאצּפָא-דילגטימ ןלָאצ ייז ,ה.ד

 לטעטש ןענַאטשעגּפָא ,יילק ַא ןיא טייקיטעט עשידנוב ַא ןבױהנָא

 זיוא ןלעװ טניימעג טָאה סָאד סָאװ .גנורעדורפיוא עסיורג ַא טײטַאב טָאה
 רעזנוא ןופ טעברַא יד; :ךעלטעטש ייוצ ןופ ןטכירַאב ףירגַאב ַא ןבעג
 -- .בוג רעקלַאװאוס ,לָאּפמַאירַאמ ןופ טכירַאב ַא טלייצרעד -- עיצַאזינַאגרָא

 ןטכיש עטיירב יד ןופ םינּפ עקיטסייג סָאד ןטיבעגרעביא קידנעטשלופ טָאה
 ןיירַא זיא זיוה ןדעי ןיא טעמכ .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעגיה רעד ןופ
 טמוק רעדניק יד ןוא סעטַאט יד ןשיוצ ףמַאק רעד ןוא 'הפגמ' עשידנוב יד
 טָאטש ןופ ןעזסיוא רעכעלרעסיוא רעד ךיוא .עיניל רעצנַאג רעד ףיוא רָאפ

 עטקרַאטשרַאפ ןסַאג יד ןיא םורַא ןעיײג געט עצנַאג .ןטיבעג ךיז טָאה
 געט:רַאזַאב יד ןיא ןוא סעקינשזַארטס ,ןעמרַאדנַאשז ,עטָאכעיּפ ןופ ןלורטַאּפ
 -ָאװ ,שטשידָארָאה לטעטש ןופ -- ."ןלורטַאּפ-עירעלַאװַאק ךיוא ךיז ןזייוַאב

 טשינ ןַארַאפ ָאד ןענייז רעטעברַאא :טכירַאב ַא טלייצרעד ,בוג רעניל
 ,קלָאפ רעטצניפ ַא .ןטסירק 100 ךרעב ייז ןופ -- ןַאמ 500 ַא ,ךס ןייק
 ."עט םוש ןייק זיא טייצ רעטצעל עמַאס רעד זיב .שיטעבַאפלַאנַא בור יּפ לע
 זיא קירוצ םישדח ןבלַאהטרעדנָא טימ .ןרָאװעג טריפעג טשינ ָאד טייקיט
 עכעלטע טנדרָאעגנייא טָאה ,רָאטַאטיגַא ןַא ענוװָאר ןופ ןעמוקעג זנוא וצ
 ןיא טדערעג טָאה רע ואוו ,להוש ןיא ןוא דלַאװ ןיא ןעגנולמַאזרַאפ-רעטעברַא
 ןשימָאנָאקע ןגעו טדערעג טָאה רבח רענעמוקעג רעד .שיסור ןוא שידיי

 ןופ רעטעברַא יד ןופ גנוקינייארַאפ רעד ןגעוו ,םזילַאיצָאס ןגעוו ,ףמַאק
 ןקרַאטש רעייז ַא טָכַאמעג ןבָאה סעדער ענייז ..ַאא ןטעטילַאנָאיצַאנ עלַא
 טשינ לָאמנייק ךָאנ טציא זיב ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא עגיה יד ףיוא קורדנייא
 -סיוא זיא םעד ךָאנ דלַאב .?טרָאװ רענָאיצולָאװער יירפ ַא טרעהעג טַאהעג
 -ַאפ רעד .לטעטש ןיא קירבַאפ רעקיצניא רעד ףיוא קיירטש ַא ןכָארבעג
 ,קיירטש ןגעק ןעלטימ ןעמונעגנָא ןבָאה יײצילָאּפ יד ןוא ןַאמסיז טנַאקירב
 ןַא ןריפ ןבױהעגנָא טָאה'מ ןוא רענלעז טגנערבעגּפָארַא ןעמ טָאה ענווָאר ןופ
 ןשיװצ ןוא עכעלטסירק יד ןגעק רעטעברַא עשידיי יד ןשיװצ עיצַאטיגַא
 ךָאנ ןוא יירעכערב-קיירטש ןעוועג זיא'ס .עשידיי יד ןגעק עכעלטסירק יד
 טעמכ טָאה'מ םגה ,טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעגקירוצ ןעמ זיא ןקיירטש געט 4
 ,(1*' טכיירגרעד טשינרָאג

 יעג ןופ תויוול ןעמוקעגרָאפ טּפָא ןענייז רָאי ןרענָאיצולָאװער םעד ןיא
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 ןוא ןדרעװש עשירַאצ יד סָאװ ,תונברק םתס ןופ רעדָא רעפמעק ענעלַאפ

 עזעידנַארג ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז ןבָאה תויוול עכלעזַא .טיוטעג ןבָאה ןליוק

 יז ןופ עקינייא .םישזער ןשירַאצ ןופ תוחיצר יד ןגעק סעיצַארטסנַאמעד

 .ןענָאמרעד ָאד ריִמ ןלעוו

 "דרע ןשידי םעד טקיזמעצ ךעלטיוט קַאזָאק ַא טָאה קסױרבָאב ןיא

 ןיא ,היול יד ןעמוקעגרָאפ ןיא ילוי 25 םעד .ןיקנעה לרעב רעטעברַא

 סיורָאפ .ןטסירק ןוא ןדיי ,ןשטנעמ 15,000 טקיליײטַאב ךיז ןבָאה'ס רעכלעוו

 ןבָאה םיא ךָאנ ןוא דנוב ןופ .ָאיב רעטנּפָאװַאב רעד רענעפ טימ ןעגנַאגעג זיא

 היול רעד ךָאנ .רעטעברַא עכעלטסירק ןוא עשידיי ןגָארטעג הטימ יד

 "עג טשינ טָאה ײצילָאּפ יד .עיצַארטסנָאמעד ַא ןעמוקעגרָאפ טָאטש ןיא זיא

 .קיירטש רענײמעגלַא רעקידנעטשלופ ַא ןעװעג זיא גָאט םעד .טרעטש

 סָאװ םעד ץָארט ,רעבלעוועג יד ןענעפע טלָאװעג טשינ ןבָאה רעמערק יד

 ןפָארטש טימ טָארדעג טָאה ײצילָאּפ יד

 זיא'ס .רעטעברַא 2 טיוטעג רענוגַארד טסוגיױא ןיא ןבָאה ענווָאק ןיא

 "יאװ רעד רַאפ .קיירטש רענײמעגלַא רעקיגָאט-2 ַא ןרָאװעג טרעלקרעד

 -נזױט טימ גניטימ-טסעטָארּפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא עטעדרָאמרעד יד ןופ גנונ

 ןפיוא .היוול רעד וצ ןעמוקעג ןענייז ןשטנעמ טנזיוט 15 ,עטקילײטַאב רעט

 ןימלע-תיב ןפיוא .ץנערק קילטנעצ ַא ןרָאװעג טגײלעגפױרַא ןענייז ןורָא

 .שיסור ןוא שילױוּפ ,שידיי ןיא סעדער ןטלַאהעג ןעמ טָאה

 ךיוא ןענייז לָאמ לייט ןוא קיאור ךרודַא טשינ ןענייז תויוול וליפא

 2 םעד סטכַאנוצ תבש וועינישיק ןיא ןענייז ,לשמל ,ױזַא .תונברק ןעוועג ָאד

 עקרעמערק יד ןכָאטשעג ןוא לבלעוועג ַא ןיא ןײרַא סענַאגילוכ רעבמעטּפעס

 יז זיא לָאטיּפש םוצ געוו ןפיוא .רעדניק 5 ןופ עמַאמ ַא -- ןַאמלרעּפ האל

 רעד וצ ןפורעג ןבָאה .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןוא דנוב ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד .ןברָאטשעג

 טָאה סעדער ןטלַאה ןכָאנ .ןשטנעמ טנזיוט 2 ןעמוקעג ןענייז'ס ןוא היוול

 ןטפירשפיוא טימ ןָאפ עטיור ַא ןגָארטעג טָאה'מ .גוצ-היוול רעד טרירעג

 ,הטיחש ַא טכַאמעג ןוא ןלַאפַאב ןענייז סענַאגילוכ ןוא רענלעז ,ײצילָאּפ-רעטייר

 ןופ .טריטסערַא רעקילטנעצ ןוא טעדנואוורַאפ ןעמ טָאה ןשטנעמ 100 זיב

 ײֵצילָאּפ טָאה היוול ןייז וצ .ןַאמכַאב טסידנוב רעד ןברָאטשעג זיא ןדנואוו

 עטָאכעיּפ ןעגנולײטּפָא עסיורג .טזָאלעגוצ טשינ םענייק םיבורק יד ץוחַא

 יז זַא ןוא םיבורק יד ןוא תמ םעד טלגנירעגמורַא ןבָאה רענוגַארד ןוא

 ,םלוע-תיב םוצ טריפעגקעװַא

* 
 לא +

 ןקיירטש ןוא ןפמַאק עשימָאנָאקע טימ לופ ןעוועג זיא 1905 רָאי סָאד

 .רעטקַארַאכ-גנוקידייטרַאפ ַא ןגָארטעג ןפמַאק עשימָאנָאקע יד ןבָאה 1904 ןיא

 -טפַאשטריװ רעסיורג ַא ןעוועג זיא המחלמ רעשינַאּפַאי-שיסור רעד בילוצ

 רעשידיי רעד ןופ לייט רעד .דנַאל ןיא טײקיזָאלסטעברַא ןוא סיזירק רעכעל
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 ינַאגרָא ןייז קנַאד ַא טָאה ,ןטעברַא ןבילבעג זיא סָאװ ,טפַאשרעטעברַא
 -רעירפ ענייז ןטלַאהוצנייא ןזיווַאב ללכב טײקנסָאלשטנַא-ףמַאק ןוא טייקטריז

 .ןעגנוגנידַאב-סטעברַא יד ןרעגרערַאפ טזָאלעג טשינ ןוא ןעגנוכיירגרעד עקיד
 סיזירק רעשימָאנָאקע רעד םגה .,1905 ןיא ןטיבעג ףרַאש ךיז טָאה דליב סָאד
 גנוקריוו רעד רעטנוא ,רעטעברַא יד ךָאד ןענייז ,ןדנואוושרַאפ טשינ ךָאנ זיא
 יָאקע ןפיוא ךיוא ףירגנָא ןיא רעבירַא ,ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער יד ןופ
 לענשיץילב ךיז ןפרַאװ ױזַא טניוו ןופ ןגָארטעג רעייפ יו .טנָארפ ןשימָאנ
 ןדיימ ייז .טָאטש וצ טָאטש ןופ ,ךַאפ וצ ְךַאפ ןופ רעבירַא ןקיירטש יד
 .טעטש עטסנפרָאװרַאפ יד ןיא ןטכיש ענענַאטשעגּפָא יד וליפא סיוא טשינ

 יָאקע .עשיטילָאּפ יד טימ סיוא ךיז ןשימ ןעגנורעדָאפ עשימָאנָאקע יד .ךעל
 ,סעיצַארטסנָאמעד עשיטילָאּפ ןיא רעביא ןעייג ןקיירטש עשימָאנ

 יַּפָא .טרענעלקרַאפ גָאט-סטעברַא רעד טרעװ םעד ןופ טַאטלוזער ןיא
 .העש 12 ןוא 8 ןשיװצ טלקַאװעג ךיז רע טָאה ,טרָא ןוא ךַאפ ןופ קיגנעה
 םעד ןצריקרַאפ ןיא ייס ,ןיול םעד ןרעכעה ןיא ייס --- גנורעסעברַאפ יד
 ענענַאטשעגּפָא יד ייב קיטנעק סרעדנוזַאב ןעוועג זיא --- גָאט-סטעברַא
 ערעטכייל ןעוועג ןענייז רעצעלּפיסטעברַא ערעייז ןיא .רעטעברַא ןטכיש
 טָאה ןיול ןקירעדינ םעד .ןעגנורעסעבסיוא ףיוא ןטייקכעלגעמ עוויטקעיבָא
 טנעקעג ןעמ טָאה גָאטסטעברַא ןקידהעש 16714 םעד ,ןרעכעה טנעקעג ןעמ
 -ףמַאק ַא טימ רעטעברַא ןטכיש יד ייב ןעוועג ןיוש זיא רערעווש .ןצריק
 ןענייז ייז ךיוא רעבָא .ןעגנורעבָארעד עקידרעירפ טימ ןוא טײהנעגנַאגרַאפ
 גָאט-סטעברַא ןקידהעש-8 ןַא טגנַאלרַאפ ןבָאה ייז .וויסַאּפ ןענַאטשעג טשינ
 ןבָאה ייז ךיוא .ןעגנורעדָאפ עשיטסידרַאגנַאװַא ערעדנַא טקורעגסױרַא ןוא
 ,ןסניוועג ןענעכייצרַאפ וצ טַאהעג

 .סעיצקַא עשימָאנָאקע יד טימ טריפעגנָא דנוב רעד טָאה ןלַאפ בור ןיא
 עשידנוב יד וצ טדנעװעג ךיז ןבָאה ,ןקיירטש טלָאװעג ןבָאה סָאװ רעטעברַא
 -ייז'ס .גנוריפנָא יד ןעמענרעביא ןוא ןעגנורעדָאפ ןטעברַאסיוא סעיצַאזינַאגרָא
 דנוב םעד טגערפעגנָא ןבָאה םיטַאבעלַאּב יד ןעוו ,ןלַאפ ליפ ןעוועג ךיוא ןענ

 יָאפ יד ןבעגעגכָאנ ייז ןבָאה ,ָאי ביוא ןוא קיירטש םעד טנעקרענָא רע יצ
 טלָאװעג ןבָאה םיטַאבעלַאב יד טשינ ןוא רעטעברַא יד טשינ .ןעגנורעד
 המכסה רעדָא גנוריפנָא רעד ןָא ןעוועג זיא סָאװ ,קיירטש ַא ןענעקרענָא
 "צעזעג ַא ןרָאװעג זיא קיירטש רעד .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ
 -עג ךיז טָאה ןעגנורעדָאפ לטעצ ןפיוא ןעוו ,טלָאמעד טשרע טקַא רעכעל
 ,העּפשה רעשיטילָאּפ ןייז בילוצ זיולב טשינ .דנוב ןופ לּפמעטש רעד ןענופ

 יד ןוא רעטעברַא יד ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד ןיא לָאר ןייז בילוצ ךיוא רָאנ
 קידנטײדַאב דנוב ןופ טיײיקמַאזקריױו ןוא ןעזנָא רעד ןענייז רעמענרעטנוא
 .ןסקַאוװעגסיוא

 עשימָאנָאקע ייב רָארעט ןדנעװנָא סָאד טפמעקַאב ףרַאש טָאה דנוב רעד

 ןטנעמעלע עיור עסיוועג גנוגיינ ַא טַאהעג ןבָאה'ס עכלעוו וצ ,ןטקילפנָאק

 סעירָאעט יד ךרוד ןרָאװעג טזײּפשעג זיא ןוא טפַאשרעטעברַא רעד ןופ
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 ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ ןדיי יד ייב זיא 1905 ןיא ..ר.ס ןוא ןטסיכרַאנַא יד ןופ
 ןיא) .ס.ס יד -- רָארעט ןשימָאנָאקע טימ טצונַאב ךיז טָאה סָאװ ,גנוטכיר
 בור רעסיורג רעד .(טַאירַאטעלַארּפ .ס.פ.9 ןוטעג ךיוא סע טָאה עשרַאװ
 ,רָארעט ןשימָאנָאקע ןפרָאװרַאפ טָאה טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ
 -תושממ זַא ,רעכיז ןעוועג זיא ןוא ךעלדעש רַאפ ןטלַאהעג קיטקַאט יד טָאה

 תודחא ןופ טַאטלוזער ןיא רָאנ ןעמוק ןענעק ןסניוועג עקידנרעיוד ןוא עקיד
 .(153 ץיצַאזינַאגרָא רעטוג ןוא
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 רנוב ןופ ןצנערעפנָאק .וּכ

 ,םישעמ ערענָאיצולָאװער ןיא זיולב טשינ ךייר ןעוועג זיא 1905 רָאי סָאד

 ַא ןבעג טפרַאדעג טָאה יז .טעברַאעג רעוויסנעטניא טָאה הבשחמ יד ךיוא

 -ינַאגרָא ןוא עשיטילָאּפ ענעמוקעגפיוא-גנולצולּפ ,ענעדישרַאפ ףיוא הבושת

 ןעמוקפיונוצ טפָא טזמעג םעד בילוצ ןעמ טָאה .ןעמעלבָארּפ עלענָאיצַאז

 ,ןסולשַאב ןעמעננָא ןוא ןטַארַאב ךיז וויטקעלָאק ןוא ךיז

 ןעמוקעגרָאפ זיא רַאונַאי שדוח ןופ ןשינעעשעג עשימרוטש יד ךָאנ דלַאב

 ןטכַארטַאב וצ ןעוועג רקיעב זיא עבַאגפיוא ריא .דנוב ןופ ץנערעפנָאק עט6 יד

 -כיר ןעוועג זיא'ס סָאװ ןעז ,ןעגנוטערטסיורַא-רַאונַאי יד ןופ ןעגנורַאפרעד יד

 ואוו ןוא קרַאטש ןעוועג ןענייז סע ואוו ,קיטקַאט רעד ןיא שלַאפ סָאװ ןוא קיט

 רעד טָאה ,לַאירעטַאמ ןקיטיונ םעד ןבָאה וצ ידכ .סעיצַאזינַאנרָא יד ךַאװש

 ןטקנוּפ 7 טימ ןגיוב-עגַארפ ַא טקישעגרעדנַאנַאפ רעירפ טעטימָאק-לַארטנעצ

 עטלעטשעג יד ןעמ טָאה רעטרע יד ףיוא .סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד וצ

 ןערטנעצ .געַא יד -- ןטפַאשרעּפרעק ערעטיירב יד ףיוא טכַארטַאב ןגַארפ

 טרילומרָאפ שיוטסיוא-גנוניימ ַא ךָאנ ןוא סעקסרָאטַאטיגַא רעדָא ןוויטקעלָאק

 ןיא ןוטעג ריא טָאה סָאװ (1 :עכלעזַא ןעוועג ןענייז ןגַארפ יד .תובושת יד

 טפַאשרעטעברַא רעד ןופ לײטנָא רעד ןעוועג זיא סיורג יוװ (2 .געט-רַאונַאי יד

 גנוגעווַאב ערענָאיצולָאװער יד זיא סיורג יו (2 .ןעגנוטערטסױרַא ערעייא ןיא

 -עג דנוב רעד טָאה לָאר רעסָאװ (4 .טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי-טשינ ןשיווצ

 -ַאטעלָארּפ ןשידיי-טשינ ןופ ןעגנוטערטסױרַא ערענָאיצולָאװער יד ןיא טליּפש

 ןופ סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד טימ ןעגנואיצַאב יד ןענייז ױזַא יוו ןוא טַאיר

 ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוגנידַאב עוויטקעיבָא יד ןענייז סָאװ (5 .ןעײטרַאּפ ערעדנַא

 יד ןופ לַאפכרוד םעד ןעװעג םרוג רעדָא גלָאפרעד םעד טכַאמעג ךעלגעמ

 עטקרעמַאב ענעדישרַאפ ףיוא טגערפעג ןבָאה 7 ןוא 6 ןטקנוּפ יד .סעיצקַא

 .ןרעלעפ

 רענעגנודעג-לעיצעּפס ַא ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא ץנערעפנָאק יד

 רַאפ ןעגנודעג ןעמ טָאה הריד יד .סַאג ענטָאלָאב ףיוא ,קסניווד ןיא הריד

 טָאה ץנערעפנָאק יד .(רעסעּפ עשלַאפ ףיוא) יורפ ןייז ןוא שטיװעלַאכימ .ב

 ןיא ךיז ןבָאה טקילײטַאב .ץרעמ 2 זיב רַאורבעּפ 24 ןופ -- געט 7 טרעיודעג

 רעד ךעלנייועג טגעלפ ןצנערעפנָאק עקידרעירפ יד וצ .ןטַאגעלעד 25 ריא

 -רָא יד ןיוש ןבָאה לָאמ סָאד .רעטרע יד ןופ םירבח עטמיטשַאב ןדַאלניײא .קיִצ

 .ר !ןעוװעג ייז ןענייז רע .רעייטשרָאפ ערעייז טלייועג ןטעטימָאק עקיט

 טקנעדעג רע זַא ,טגָאז ,ץנערעפנָאק רעד ןיא רעמענלײטנָא ןַא ,שטיוװָאמַארבַא

 הנוי ,(יענטרָאּפ לאיתוקי) חנ :.ק.צ ןופ רעדילגטימ יד :ןעמענ עדנגלָאפ
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 ןוא (טַאטשנעזיײא יַאסיא) ןידוי ,(ןייטשנייו ןרהא) לאימחר ,(ןעגיאק לשיפ)
 יד ןפורעגנָא ןרעוו רעטייוו .ןַאקשוד .נ .מ רעדניבנייא רעד ךיוא ,ךיז טכוד
 ,שטיװעלַאכימ .ב ,יקסנַאשזָאג לאומש ,(ץכ דוד) סַארַאט ,רעביל קרַאמ ןעמענ
 רעמענלייטנָא רעטייווצ ַא ,(::* ןייטשנעכייר עזָאר ןוא ץישּפיל ַאנַא ,ןיגלָא ,מ
 ,(לעמָאה ןופ טַאגעלעד ַא ןעוועג) יקסלָאטָאמ ןרהא הילא ,ץנערעפנָאק רעד ןופ

 ,שטיוורוה היבצ :טקנעדעג רע סָאװ ,ןעמענ עדנגלָאפ ךָאנ רעביא זנוא טיג
 ןעוועג ךיוא זיא'ס זַא ,ןבעגוצ ךָאנ ןעק'מ .יקסוװַאלסַאז דוד ,(ןעזָאר) ארזע
 ,קָאטסילַאיב ןופ טַאגעלעד סלַא ("יקָארוק;) יבר-בר ןושרג

 רַאפ, :שטיװעלַאכימ .ב טלייצרעד ץנערעפנָאק רעד ןופ ףיולרַאפ ןגעוו
 ױזַא יו :ןגַארפ עיינ טלעטשעגקעװַא ךיז ןבָאה ץנערעפנָאק רעטסקעז רעד
 עטסטיירב יד ףיוא ןעמוקַאב טָאה דנוב רעד סָאװ ,גנוקריוו יד ןריסקיפרַאפ וצ
 ןלָאז עכלעוו ,ןעגנוטערטסױרַא-ןסַאמ ןריזינַאגרָא וצ ױזַא יו :ןסַאמ עשידיי
 -ַאב ןגעו טדערעג טָאה ןעמ .סעיצַארטסנָאמעד:ןסַאג ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיז
 -ַאזינַאגרָא יד ןיא ןפַאש וצ טייקיטיונ רעד ןגעוו ,סעיצַארטסנָאמעד עטנפָאװ
 -ַאזינַאגרָא יד רַאפ ןפָאװ ןלעטשוצ ןגעוװ ,ןעגנולײטּפָא-ףמַאק עטלושעג סעיצ

 -נעמַאזוצ ןרענָאיצולָאװער ַא ןיא טקילפנַאק ןדעי ןעלדנַאװרַאפ ןגעוו ,סעיצ

 .רַאפ ןופ ןכייצ ןרעטנוא ןעגנַאגעגכרוד זיא ץנערעפנָאק עצנַאג יד .סיוטש
 ןיוש טזָאל טקַא רעטצעל ריא זַא ,ןביולג ןלופ טימ ןוא עיצולָאװער רעטפרַאש
 ,(:+ ?ןטרַאװ טשינ גנַאל ךיז ףיוא

 ,לושכימ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ץנערעפנָאק רעד ןופ גָאט ןטסקעז ןפיוא
 ןפיולוצ ןעמוקעג זיא ,ךַאװ רעד ףיוא ןסיורד ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רבח ַא
 גנוטכיר רעד ןיא טייג שארב וװַאטסירּפ ַא טימ גנוליײטּפָא-ייצילַאּפ ַא זַא ,ןגָאזנָא
 -םדוק ןעמ טָאה יקסלָאטָאמ ןרהא הילא רעביא זנוא טיג סע יו .זיוה םעד ןופ
 -נענערב ַא ןופ רעייפ ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןריּפַאּפ עקידנריטימָארּפמָאק עלַא לכ

 םלוכ םכסהב .טיירגעגוצ טַאהעג קעווצ םעד רַאפ טָאה'מ סָאװ עלעווייא ןקיד
 טלייצרעד ןבלעז ןגעוו .הריד יד ןזָאלרַאפ לָאז חנ זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא

 עלַא ןעמונעגפיונוצ לכ-םדוק ןבָאה רימק :חסונ ַאזַא ןיא שטיװעלַאכימ .ב
 רעכלעוו ,רבח ןייא ןבעגעגּפָא סָאד ,סעיצולָאזער ענעמונעגנָא יד טימ ןריּפַאּפ
 (רעדינ רעד ןיא ןעוועג זיא הריד יד) רעטצנעפ ןכרוד טזָאלעגסױרַא ךיז טָאה
 זיא ײצילָאּפ יד ."גנַאגסױרַא ןרעדנוזַאב ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ףיוה ןפיוא
 ןבָאה ,ןזיװעגסױרַא רעטעּפש ךיז טָאה'ס יװ .ףיוה םעד ןיא ןיירַא ךעלקריוו
 רעד ףיוא רעמ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס .לזיירב-ןפנָארב םייהעג ַא טכוזעג ייז
 -נָאק יד ןעמ טָאה טכַאנ ןוא גָאט ןטצעל םעד .ןעמוקפיונוצ טשינ ךיז הריד
 . .הריד רעטייווצ ַא ןיא טקידנערַאפ ץנערעפ

 ןטכירַאב (1 :ןעװעג זיא ץנערעפנָאק רעט6 רעד ןופ גנונדרָא-גָאט יד
 ערענָאיצולָאװער ןופ גנוטיירגוצ יד (2 .טסעיצַאזינַאגרָא ןוא ןטעטימָאק ןופ
 ענעדישרַאפ ןגעוו ןטקנוּפרעטנוא 5 טימ) ןסַאמ עטיירב ןופ ןעגנוטערטסױרַא
 םעד ןשיוװצ טעברַא עקידנעטשטסבלעז רעזנוא (2 .(גנוטיירגוצ רעד ןופ ןטייז
 -סױרַא ערענָאיצולָאװער יד ןופ ןעמרָאפ יד (4 .טצירַאטעלָארּפ ןשידיי-טשינ

 רעטנּפָאװַאב ,סעיצַארטסנָאמעד עטנפָאװַאב ,קיירטש רענײמעגלַא) ןעגנוטערט
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 ערענָאיצולָאװער ןופ ןטנעמָאמ ןיא ןעמרָאפ-עיצַאזינַאגרָא יד ,דנַאטשפיוא
 -ַאגרָא ערענָאיצולָאװער עקיטרָא ערעדנַא טימ ןכַאמּפָא (5 .(ןעגנוטערטסיױרַא
 .ענעדישרַאפ (7 :רעטילימ ןשיווצ טעברַא יד (6 .סעיצַאזינ

 ךעלטנירג ןוא רעטרע יד ןופ ןטכירַאב עכעלריפסיוא ןרעהסיוא ןכָאנ
 -ָאזער עדנגלָאפ ןעמונעגנָא ץנערעפנָאק יד טָאה םינינע ייר ַא ןריטוקסיד
 : סעיצול

 ןופ ןטכיש עשירַאטעלָארּפ יד ףיוא העּפשה יד ןרעטיירברַאפ וצ יו .1
 רעד טָאה; געט-רַאזנַאי יד ןיא זַא ,טגָאזעג טרעוו ריא ןיא : גנורעקלעפַאב רעד
 דיוא יו טײקוויטקַא ערענָאיצולָאװער ַא ןזיװעגסױרַא טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי
 ןופ גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער יד .טייקיניזטסואווַאב ןופ דַארג ןכוה ַא
 סעיצַאזינַאגרָא ערעזנוא זַא ,ןזיוװַאב טָאה געט יד ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי
 ןבָאה ןוא עסַאמ-רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא ןעלצרָאװ עפיט טזָאלעג ןבָאה
 יד טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא רָאנ ,ריא ףיוא גנוקריוו עטסעפ ַא ןעמוקַאב
 -ינַאגרָא ערעזנוא ןופ ןטייז עכַאװש יד ךיוא טקעדטנַא גנוגעווַאב עקיזָאד
 רעד וצ טסַאּפעגוצ טשינ ןענייז יז זַא ,טלעטשעגסיורַא ךיז טָאה'ס .סעיצַאז
 טָאה רעכלעוו ,טַאירַאטעלָארּפ ןופ גנוגעווַאב רעד ןופ גנוריפנָא רעקיטײזלַא
 יז זַא ,ןביוהעגפיוא ןבָאה אפוג יז עכלעוו רעדָא ןײלַא ךיז ןופ ןביױהעגנָא ךיז
 עילַאװכ עקיטכעמ עקיזָאד יד ןצונסיוא זיא קירעהעג יו טנעקעג טשינ ןבָאה
 ,עיצולָאזער יד טגָאז רעטייוו .?גנוטערטסױרַא רערענָאיצולָאװער רעד ןופ
 םוצ ןסַאמ עשירַאטעלָארּפ יד ןטיירגוצ ףרַאד עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד זַא
 טפנוקוצ רעטנָאנ רעד ןיא רשפא ןיוש ןעק סָאװ ,םזיטולָאטבַא ןטימ ףמַאק
 וצ רעטעברַא עשידיי יד ןטיירגוצ ידכ .רענעדײשטנַא ןוא רעטצעל רעד ןייז
 -םיוא עשירָאטַאזינַאגרָא עטערקנָאק ייר ַא ןרָאװעג טקרעמעגנָא ןענייז ,םעד
 "גוזַאב יד ןופ טייקיטעט-טסבלעז יד ןכַאמ רעקרַאטש ןוא ןרעטיירברַאפ : ןבַאג
 -טשינ יד ןשיװצ עיצַאטיגַא יד ןקרַאטשרַאפ ,ןעגנוטכירנייא עקיטרָא ערעד
 רעטפָא ןכַאמ; וצ עיצולָאזער יד טפור רעטייוו ..ַא .א ןסַאמ עטריזינַאגרָא
 סעיצַאדטטנַאמעד (עטכירעגמוא) עטריזיװָארּפמיא ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-עיצַאטיגַא
 ךיז ןעמוק סע ואוו ,רעטרע יד ןיא סעּפורג עטנּפָאװַאב ןופ ץוש רעד רעטנוא
 -עפַאק יד ןיא ,ןטַאטשקרעװ ןוא ןקירבַאפ ןיא : ןסַאמ-סקלָאפ ערעסערג ףיונוצ
 -רעטעברַא) למיה ןעיירפ ןרעטנוא ןוא םישרדמ-יתב יד ןיא ,רעזייה-ייט ןוא
 ,סעקישטזַאקירּפ יד ןבָאה געט-רַאונַאי יד ןיא יוװ ױזַא .(רעצעלּפ ןוא סעזרעב
 -סױרַא ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ לייט רעשּפיה ַא טײטשַאב סע עכלעוו ןופ
 ץנערעפנָאק יד טעיַארַאנ ,טײקויטקַא ערענָאיצולָאװער עּפַאנק ַא רעייז ןזיוועג
 ןבעגּפָא ךיז רעירפ יו רעמ טייצ רעקיטציא רעד ןיא ןלָאז יז זַא ,ןטעטימָאק יד
 ,?רעירַאטעלַארּפ ןימ םעד ןשיוצ טעברַא רעד טימ

 עזעירַאטעלָארּפ-טשינ יד ףיוא דנוב ןופ העּפשה יד ןרעטײרברַאּפ וצ יװ 2
 ץעטצעל יד זַא ,טסעפ-טלעטש עיצולָאזער יד :גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןטכיש
 -ַאֹּפ םעד עיזַאושזרוב רעשידיי רעד ןיא ןקעוואוצפיוא ןָא ןביוהק ןשינעעשעג
 עשיטילָאּפ ןיא ךיז ןריזינַאגרָא וצ גנובערטש יד ןוא ןייזטסואווַאב ןשיטיל
 עיצַאזינַאגרָא רעזנוא ןופ העּפשה יד ןרעטיירברַאפ וצ, קיטיונ זיא'ס .?ןעײטרַאּפ
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 -עקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןטנעמעלע עשיטַארקָאמעדיזַאושזרוב יד ףיוא
 ןטנעמעלע עוויסערגָארּפ יד ײטרַאּפ רעזנוא וצ ןעיצוצוצ קיטיונ; זיא'ס ..."גנור
 ןלעטש וצ קיאעפ ןענייז עכלעוו ,ץנעגילעטניא רעלַאקידַאר רעשידיי רעד ןופ

 ןריקיטירקפ ןעמ ףרַאד ייברעד ..."טַאירַאטעלָארּפ ןופ טקנוּפדנַאטש ןפיוא ךיז
 -נָא יװ ןזייווַאב ךיוא ןוא עיגָאלָאעדיא עזַאושזרוב יד ןפוא ןטספרַאש ןפיוא
 ."גנוגעווַאב עלַארעביל עזַאושזרוב יד זיא'ס ןסָאלשטנַאמוא ןוא קיטכעמ

 ןשיוװצ ןריטיגַא טסייה עיצולָאזער יד : ףמַאק םוצ ןסַאמ יד ןטיירגוצ יו 3
 יװ ךיז ןענרעלסיוא ,רעוועג ןפַאשרַאפ ךיז ןלָאז ייז ןסַאמ-סקלָאפ עטיירב יד

 -ַאזוצ ייב דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב ַא ןלעטש ןוא רעוועג ןטימ ןצונַאב וצ
 ַא ןפַאש ןעמ ףרַאד טָאטש רעדעי ןיא .רעטילימ ןוא ײצילָאּפ טימ ןסיוטשנעמ
 םעד ןיא ןעניפעג ךיז לָאז סָאװ ,עּפורג-ףמַאק עטנפָאװַאב-טוג ןוא עטסעפ
 יד ךיז ףיוא ןעמענ לָאז ןוא עיצַאזינַאגרָא רעקיטרָא רעד ןופ תושר ןטקעריד
 ןעמ לָאז ןעלטימ עלַא טימ .דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב םעד ןופ וויטַאיציניא

 .רעוועג ןפַאשרַאפ ךיז רעטעברַא יד ןפלעה

 "רַאפ וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס :ןענָאיַאר יד ןיא טעברַא רעד ןגעו 4
 -טסבלעז ןייק ָאטשינ ןענייז'ס ואוו ,רעטרע ערענעלק יד ןיא טעברַא יד ןקרַאטש

 -ָאק יד ןופ טריפעגנָא טרעוו גנוגעװַאב יד רָאנ ,סעיצַאזינַאגרָא עקידנעטש
 טנדרָאעגניײא ןפרַאד'ס .טעטש עשינכש יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןטעטימ
 "סור-םורד ןוא ןליוּפ ןיא .ןטנגעג ענעדישרַאפ ןיא ןצנערעפנָאק ןָאיַאר ןרעוו
 ,רעטרע יד רַאפ ןגרָאז ןלָאז סָאװ ,ןטעטימָאק ןָאיַאר ןדנירג ןעמ לָאז דנַאל
 -רָאפ ןטיול) .סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא עקידנעטש ןייק ָאטשינ ךָאנ זיא'ס ואוו
 טנע;קַאב ןעוועג גנוגעוַאב רעד ןיא --- יקסלאטָאמ ןרהא הילא ןופ גַאלש
 זיא -- רעלימ הילא עקירעמַא ןיא רעטעּפש ,ןימינב ,לדוי ןעמענ יד רעטנוא
 ןריזינַאגרָא לָאז סָאװ ,טעטימָאקןָאיַאר ןשיליוּפ ַא ןדנירג וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב
 יד ןבָאה ןוא ןלױּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב
 (שזדָאל ןוא עשרַאוװ ןיא ץוחַא ,טייקיטעט רעייז רעביא החגשה

 -ָאװ ןטקנוּפ עכעלטע טלַאהטנַא עיצולָאזער יד :רוטַארעטיל רעד עעװ 5

 יוװ ,ןגַארפ עלעוטקַא יד ןגעוו ןבעגסיורַא לָאז'מ ןרושָארב ןוא ןפורפיוא ערעס

 .עסערפ רעד ןגעוװ ןגַאלשרָאפ עכעלטע ךיוא
 -ָאזער יד :טַאירַאטעלַארּפ ןשידייטשינ ןשיוצ טעברַא רעד עעװו 8

 -ָאװער יד טָאה דנוב ןוּפ ןָאיַאר ןיא טעטש ךס ַא ןיא זַא ,טסעפ טלעטש עיצול
 ןיא ןוא הגרדמ רעקירעהעג רעד וצ טכיירגרעד טשינ גנוגעווַאב ערענָאיצול
 ןופ ןסַאמ עטיירב יד סָאװ טקַאפ רעד קידלוש סָאמ רעסיורג ַא ןיא זיא םעד
 -רַאפ ןעוועג טשינ זיא'מ ןוא וויסַאּפ ןעוועג ןענייז טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי-טשינ
 ָאמעד-לַאיצָאס ַא ןופ ןלעפ סָאד זיא םעד ןופ הביס-רקיע יד ,ייז טימ ןדנוב
 -ָארּפ ןשידיי-טשינ ןפיוא גנוקריוו ַא ןבָאה לָאז סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטַארק
 ןטלָאװ ןעגנוגנידַאב עלַאמרָאנ יב; :טגָאזעג טרעװ רעטייוו .טַאירַאטעל
 עשיטַאמעטסיס ַא גלָאפרעד טימ ןריפ טנעקעג טַאירַאטעלָארּפ םעד ןשיווצ

 וצ טסַאּפעגוצ לעיצעּפס ןענייז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא ערעדנוזַאב זיולב טעברַא

 ןגעווטסעדנופ טניפעג טנעמָאמ ןקיטציא םעד ייב .ןעגנוגנידַאב-סנבעל ענייז
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 עכלעזַא ןיא ןלָאז סעיצַאזינַאגרָא ערעזנוא זַא ,קיטיונ רַאפ ץנערעפנָאק יד
 סָאװ ,רעטעברַא עשידיי-טשינ ןופ סעיצַאזינַאגרָא ןדנירג ןפלעהטימ טעטש
 ןלָאז ןוא ןטעטימָאק (עשידנוב) יד ןופ לָארטנָאק רעד רעטנוא ןעניפעג ךיז ןלָאז
 -ָארּפ ןשידיי-טשינ םעד ןשיווצ רוטַארעטיל ןטײרּפשרַאפ טימ ןקיטפעשַאב ךיז
 -רעטעברַא עקיזָאד יד טימ ןעגנודניברַאפ עקידנעטש ןבָאה ןוא טַאירַאטעל
 ,"ןסַאמ

 עיצולָאזער יד :ןעגנוטערטסױרַא ערענָאיצולָאוװער ןופ ןעמרָאפ יד ?7
 -רַאפ וצ םיא ליצ ןטימ זיורבפיוא ןרענָאיצולָאװער םעד ןרילומיטס וצ טפור

 ,דנַאטשפיוא-סקלָאפ םענײמעגלַא ןַא ןיא טייצ רעקירעהעג רעד ןיא ןעלדנַאוװ
 -נָאמעד-ןסָאמ עטנפָאװַאב ןוא ןקיירטש עניײמעגלַא ןענייז קיטכיוו סרעדנוזַאב
 -נָא סעיצַארטסנַאמעד תעב ןעמ ףוַאד ןעגנוגנידַאב עדנסַאּפ ייב ,סעיצַארטס
 ןופ רעיײטשרָאפ יד ףיוא ךיוא יווק ,ןעגנוטכירנייא-סגנוריגער ףיוא ןלַאפ
 ןופ גנוקיטייזַאב יד ביוא ,טכַאמ רעשירעטילימ ןוא רעויטַארטסינימדַא רעד
 -ָאװער רעד ןופ גלָאפרעד םעד רַאפ ןייז ךעלצונ ןעק רעייטשרָאפ עקיזָאד יד

 סעּפורג עלעיצעּפס ןרעוו טלייטעגסיוא ןפרַאד'ס ."גנוטערטסױרַא רערענָאיצול
 .ןעגננוטערטסױרַא ערענָאיצולָאװער יד טימ ןריפוצנָא ףיוא

 -ולָאזער יד :סעיצַאזינַאגרָא ערענָאיצולַאוװער ערעדנַא טימ ןכַאמּפָא 8
 ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןופ ץנערעפנָאק יד טסירגַאב עיצ
 -לַארטנעצ ןופ וויטַאיציניא רעד טיול ןעמוקעגרָאפ רַאונַאי שדוח ןיא זיא סָאװ
 רעכעלקריוו רעד וצ טירש ןטשרע םעד; ריא ןיא טעז יז .דנוב ןופ טעטימָאק
 ןטעטילַאנָאיצַאנ עלַא ןופ רעירַאטעלָארּפ עקיניזטסואווַאב יד ןופ גנוקינייארַאפ
 ןעגנודניברַאפ ערעגנע ןלעטשנייא (1 :קיטיונ רַאפ טלַאה יז ,"דנַאלסור ןיא
 יד טימ ץוחַא; ,ףליה עקיטייזנגעק ןוא סעיצַאזינַאגרָא .ד,ס עקיטרָא עלַא טימ
 -עלָארּפ ןשידיי ןופ גנוגעװַאב יד ןריזינַאגרָאזעד ליצ ַא רַאפ ךיז ןלעטש סָאװ
 עדעי (א : תודוסי יד ףיוא ןלעטשנייא ןעמ ןָאק ןעגנודניברַאפ עכלעזַא .?טַאירַאט
 ןופ סעיסימָאק ןפַאש (ב :טייקידנעטשטסבלעז ריא ייב טביילב עיצַאזינַאגרָא
 יד ןרינידרָאָאק ןוא ןקינײארַאפ רַאפ סעיצַאזינַאגרָא עלַא ןופ רעייטשרָאפ
 -ןעטשרַאפ ךיז ןעמ ףרַאד ןעגנוטערטסױרַא ערענָאיצולָאװער ייב (2 .,טעברַא
 ןשידיי-טשינ ןשיווצ קיטעט ןענייז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא .ד .ס עלַא טימ ןקיד

 ערענָאיצולָאװער עשיטַארקַאמעדילָאיצַאס-טשינ עלַא עגונב .טַאירַאטעלָארּפ
 -ָאווער ןופ טנעמָאמ ןפיוא זיולב ןכַאמּפָא ןסילש וצ ךעלגעמ זיא סעיצַאזינַאגרָא
 העּפשה ַא ןבָאה ייז ןעוו ,לַאפ ןיא ןיולב ןוא ןעגנוטערטסױרַא ערענָאיצול
 עטנַאוטיטסנָאק ַא ןרעדָאפ ןוא גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןטכיש עסיוועג ףיוא
 -ידרָאָאק ןיא זיולב ןקירדסיוא ךיז ןעק ךַאמּפָא ַאזַא ,ןלַאװ עשיטַארקָאמעד טימ
 ,ןטקַא ענלצנייא יד ןרינ

 עקרַאטש ןעמדיוו וצ ןפורעג טרעוו'ס :רעטילימ ןיא ןטעברַא ןגעװ 9
 ךיוא יו ,טעטש יד ןיא רעטילימ ןשיווצ טעברַא רעד וצ טײקמַאזקרעמפיוא
 ןטעברַא וצ ףיוא, .ןעוומוא תעב רעטילימ טגנערב'מ ןענַאװנופ רעטרע יד ןיא
 ןרעהעג טשינ ןלָאז סָאװ ,סעּפורג ערעדנוזַאב ןריזינַאגרָא רעטילימ ןשיוצ
 יד; .."ןעײטרַאּפ ענעדישרַאפ טימ ןדנוברַאפ ןייז ןלָאז רעדָא ײטרַאּפ ןייק וצ
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 ןַא ןופ טייצ רעד ןיא זַא ,גנוטכיר ַאזַא ןיא ןריפ רעטילימ ןשיוװצ עיצַאטיגַא

 יד ןופ טייז רעד ףיוא ןײגרעבירַא ויטקַא רעטילימ סָאד לָאז דנַאטשפיוא

 .?ןרענָאיצולָאװער

 יד ןופ ןשינעפרעדַאב יד ןטכַארטַאב וצ ףױא סעיסימָאק יד ןגעו .0

 -גנוריגער ןדליב ךיז ןלעוו ןָאיַאר ןשידנוב ןופ טעטש יד ןיא ביוא : רעטעברַא

 -נעמָאקער ,רעטעברַא יד ןופ ןשינעפרעדַאב יד ןטכַארטַאב וצ ףיוא סעיסימָאק

 ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ רעטעברַא יד ןשיווצ ןריטיגַא וצ ץנערעפנָאק יד טריד

 -רירַאבמוא יד ןרעוו טריטנַארַאג ןלעוװ סע ןעוו ,לַאפ ןיא זיולב סעיסימָאק יד

 -קַאפ טָאה דנוב רעד) .(:+: ןלַאװ יד ןופ טייהיירפ יד ןוא ןָאזרעּפ ןופ טייקכעל

 ןעגנוגנידַאב עטלעטשעג יד לייוו ,ןלַאװ יד ןייטָאקיָאב וצ ןפורעג םוטעמוא שיט

 .(ןרָאװעג טקידירפַאב טשינ ןענייז

* 
 נָא 8

 -נָאק ןוא ןעגנוטַארַאב לָאצ ַא ןעמוקעגרָאפ ןענייז 1905 רָאי ןופ ךשמב
 ,עניַארקוא ןיא .ןענָאיַאר ערעדנוזַאב ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב ןופ ןצנערעפ
 דנַאלסור-סייוו ןוא ןליוּפ ,עטיל ןיא יו רעגניי ןעוועג זיא גנוגעװַאב יד ואוו
 -ידנוב ןסקַאװעגרעדנַאנַאפ ךיז ןוא טצָארּפשעגפיױא ןבָאה 1905 ןיא ואוו ןוא
 -עגּפָא רָאי םעד ןיא ןענייז ,ךעלטעטש ןוא טעטש ליפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא עש
 דלַאב ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עיינ יד .ןצנערעפנָאק-ןָאיַאר 2 ןרָאװעג ןטלַאה
 טפרַאדעג טָאה'מ סָאװ ,ןעמעלבָארּפ עטסנרע רעייז רַאפ ןרָאװעג טלעטשעג
 ,ןזייל ןוא ןכַאמ רָאלק

 .ןָאיַאר רעוועיק ןופ ץנערעפנָאק ַא ןעמוקעגרָאפ זיא לירּפַא שדוח ןיא
 ,וועיק ןיא סעיצַאזינַאגרָא יד ןטערטרַאפ ןבָאה ייז .ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד 0
 -ּפָא ןבָאה ןטַאגעלעד יד .ווָארַאקַאמ ןוא ןישזעינ ,יקולירּפ ,וועקרעצָאלעיב

 ןיא טרָא סיורג ַא .רעטרע עקימורַא ןוא טעטש ערעייז ןופ ןטכירַאב ןבעגעג
 וא ןעגנומיטשיםָארגָאּפ יד ןופ ןעגנורעדליש יד ןעמונרַאפ ןבָאה ןטכירַאב יד
 -ןולדנַאהרַאפ יד ןיא טרָא ןעזעגנָא ןַא .ןצושטסבלעז יד ןופ ןעגנוטיירגוצ יד
 ןגעו .יַאמ ןט1 םעד ןרעייפ לָאז'מ ױזַא יו עגַארפ יד ןעמונרַאפ טָאה ןעג
 יַאמ ןט1 םעד ןעמוקרָאפ לָאז גנורעייפ יד זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא םעד
 ןיא זַא ,ןרָאװעג טמיטשַאב זיא'ס .,(ןטלַא ןטיול לירּפַא 18) ליטס םעיינ ןטיול

 -עייפ ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-ןסָאמ ןענעדרָאנײא ,ןטעברַא טשינ ןעמ לָאז גָאט םעד
 -נייא ןגעוו עגַארפ יד ןעוועג זיא רעווש .םַארגָארּפ ןלעיצעּפס ַא טימ ןעגנור
 ןופ געט ערעדנוזַאב יד בילוצ סָאװ םעד תמחמ ,סעיצַארטסנָאמעד ןענעדרָא
 -עג גָאט םעד ןבָאה רעטעברַא עשיניַארקוא ןוא עשיסור יד) ןעגנורעייפ יד
 -נָאמעד טנָאקעג יַאמ ןט1 םעד ןטלָאװ (רעטעּפש געט 12 טימ ןרעייפ טפרַאד
 םיללכ טעברַאעגסיױוא טָאה ץנערעפנָאק יד .רעטעברַא עשידיי זיולב ןרירטס
 ןריפכרוד טשינ לָאז'מ ואוו ןוא ָאי לָאז'מ ואוו ,רעטרע ערעדנוזַאב יד רַאפ

 .ןעגנוגנידַאב יד ןופ קיגנעהּפָא ,סעיצַארטסנָאמעד
 -עיק ןופ ץנערעפנָאק ערעטיירב ַא ןעמוקעגרָאפ ןיוש זיא ילוי שדוח ןיא
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 טרעידעג טָאה יז .(סעינרעבוג עקידתונכש ןוא רעוועיק ןופ) .טנגעג רעוו

 ,רעטקיטכעמלופַאב רענַאיַאר רעד :ןעמונעג לײטנָא ןבָאה ריא ןיא .געט 3

 טעטש ענָאיַאר יד ןופ ןטַאגעלעד ןוא וועיק ןיא רטנעצ ןופ רעייטשרָאפ 2

 -ַאקַאמ ןוא ןישזעינ ,ןעבול ,יקולירּפ ,וועקרעצָאלעיב ,סַאקרעשט ,גושטנעמערק

 -טעטש ןוא טעטש 22 טריטנעזערּפער ייז ןבָאה טעטש ענעגייא יד ץוחַא .ווָאר

 ,ּפָאטָאנָאק :סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב קיטעט ןעוועג ןיוש ןענייז'ס ואוו ,ךעל

 "ילעי ,ןיטאיריּפ ,ןיריהישט ,לָאּפָאטַאלז ,אשָאנָאטָאלָאז ,שטשידָארָאה ,אלעימס

 -סַאפ ,ווָאליסורב ,עווַאטלָאּפ ,דָארָאגרימ ,אנזרָאב ,ינמָאר ,לָארָאכ ,דַארגטעוװַאס

 ,יקוב ,ווָאכולג ,וועשטשישזר ,וװָאקרָאדָאכ ,וװָאקליסַאװ ,עריווקס ,לוויטוּפ ,ווָאט

 יז ןופ ,רעטעברַא ,דיי 20,000 ןעוועג ןענייז רעטרע יד ןיא ,לעמָאטסאג ,רעמיד

 טימ ךעלטעטש ןוא טעטש ךָאנ ןיא .טנזיוט 2 טריוינַאגרָא ןעוועג ןענייז

 -רַאפ טלעטשעגנייא טַאהעג ןיוש דנוב רעד טָאה רעטעברַא עשידיי טנזיוט 5

 :ןעוועג ןענייז רעטרע יד .סעיצַאזינַאגרָא ןעיובפיוא ןביוהעגנָא ןוא ןעגנודניב

 ,אקנעמאק ,עקוװָארטסימטָאר ,עקוועיעלקודנופ ,ַאלָאּפש ,דָארָאגיַאר ,ןוסרָאק

 .רעטסָא ,וואלסאיערעּפ ,אשטשאראט ,ענטיקאר ,ווַאלסוהָאב ,ַאירדנַאסקעלַא

 ןטכירַאב (1 :ןטקונּפ עדנגלָאפ ןעמונעגמורַא טָאה גנונדרָא-גָאט יד

 -ַאזינַאגרָא ענָאיַאר-רעטנוא יד ןופ ןטכירַאב (2 .סעיצַאזינַאגרָא ןָאיַאר יד ןופ

 .סעיצַאזינַאגרָא ןָאיַאר יד ןוא רטנעצ רעוועיק ןשיווװצ ןעגנואיצַאב (3 .סעיצ

 .רעטילימ ןיא טעברַא יד (5 .ןּפורג-ףמַאק יד ןוא ןעגנוטערטסױרַא ענעפָא 4

 רעוט יד וצ ןעגנואיצַאב יד (7 .,סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא טימ ןעגנואיצַאב יד (6

 -ינַאגרָא ערעזנוא ןיא ןטעברַא קילייװטיײיצ ןליוו עכלעוו ,.פ.ַא.ד.ם.ר רעד ןופ

 .ָאטשינ ןענייז סעיצַאזינַאגרָא-.ד.ס ערעדנַא ןייק ואוו ,טעטש יד ןיא סעיצַאז

 יד ןשיוצ ךעלטעטש ןוא טעטש ענָאיַאר-רעטנוא יד ןלײטרעדנַאנַאפ סָאד (8

 .סעיצַאזינַאגרָא-ןָאיַאר

 יד ןריטוקסידכרוד ןוא רעטרע יד ןופ ןטכירַאב יד ןרעהסיוא ןכָאנ

 ייר ַא ןעמונעגנָא ןטַאגעלעד יד ןבָאה גנונדרָא-גָאט רעד ןופ ןטקנוּפ ערעדנַא

 ,ןסולשַאב

 .םעיצַאזינַאגרָא ענָאיַאר יד ןוא רטנעצ רעוועיק ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד (

 -ַאגרָא ןָאיַאר עדעי :םיללכ עדנגלָאפ יד טלעטשעגטסעפ טָאה עיצולָאזער יד
 יד ןילַא טריפ ןוא םינינע עריא עלַא ןיא קידנעטשטסבלעז זיא עיצַאזינ

 רעװעיק רעד .רעטרע עקידתונכש יד ןיא ןוא טָאטש ןיא ךיז ייב טעברַא

 טנגעג רעד ןיא טעברַא רענײמעגלַא רעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ זיא רטנעצ

 רעוועיק ןופ ץנעטעּפמָאק רעד ןיא .,דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ םוצ ןוא .ק.צ םוצ

 טעברַא רעצנַאג רעד ןופ גנוריפנָא עלעיּפיצנירּפ יד (א, :ןײרַא ןעייג רטנעצ

 ןסולשַאב יד ןטײברַאפ וצ ןוא ןרילָארטנָאק וצ טכער סָאד (ב ;ןָאיַאר ןיא

 רעדָא ןּפיצנירּפ עשידנוב יד ןופ ּפָא ןטערט סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא-ןָאיַאר יד ןופ

 -וצרעדנַאנַאפ טכער סָאד (ג ;ןרָאפנעמַאזוצ יד ןופ סעיצולָאזער יד ןגעק ןענייז

 20 ."ןעגנוטכירנייא ןוא טעטש ענָאיַאר עלַא ןיא ןשטנעמ ןעמיטשַאב ןוא ןלייט

 ןקישרעביא סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד ןפרַאד תוסנכה ערעייז ןופ טנעצָארּפ

 .רטנעצ רעוועיק םוצ
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 ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס :עמוד רעטריטקעיָארּפ רעד ןגעק עינַאּפמַאק .2
 טקעיָארּפ-עמוד ןרענָאיצקַאער ןגעק עינַאּפמַאק עסיורג ַא ןריזינַאגרָא וצ
 -עד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-טסעטָארּפ ,עיצַאטיגַא ךרוד ןיגילוב רעטסינימ ןופ
 ןפַאש וצ טייקיטיונ רעד ףיוא ןרָאװעג ןזיוועגנָא זיא ייברעד .סעיצַארטסנָאמ
 .רעוועג ןטיירגוצ ןוא סעּפורג-ףמַאק

 -וא ןדנירג וצ טמיטשַאב עיצולָאזער יד :רעטילימ ןיא טעברַא יד 3
 -יגַא יד .סעיצַאזינַאגרָא-רעטילימ ערענָאיצולָאװער עשיאייטרַאּפמוא םוטעמ
 סָאד לָאז דנַאטשפיוא ןַא תעב זַא ,גנוטכיר רעד ןיא ןריפ ןעמ לָאז עיצַאט
 ,קלָאפ ןופ טייז רעד ףיוא ןייגרעביא רעטילימ

 עבלעז יד ןעמונעגנָא :סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא טימ ןעגנואיצַאב 4
 .דנוב ןופ ץנערעפנָאק עט6 יד יװ גנולעטש

 געמ ןעמ :דנוב ןיא קיטעט ןייז ןליוו סָאװ ,רעוט-ייטרַאּפ .ד.ס ןגעו 5
 -יטעט ןופ טיבעג רעייז ןיא זַא ,יאנתב דנוב ןיא ןטעברַא וצ ןביולרעד ייז
 ןוא עגַארפ-עיצַאזינַאגרָא יד ןרירַאב סָאװ ,םינינע ןייגנײרַא טשינ ןלָאז טייק
 -ינַאגרָא עשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס ערעדנַא ןוא דנוב ןשיוװצ ןעגנואיצַאב יד
 ,(:+ ןטסידנוב עכעלקריוו רָאנ ןרעוו טױרטרַאפנָא ףרַאד סָאװ ,סעיצַאז

 ,ןצניוװָארּפ-םורד יד ןיא לעוטקַא ןעוועג טלָאמעד זיא ןינע רעקיזָאד רעד
 רעירפ רָאי עכעלטע ןטעברַא וצ ןביוהעגנָא טרָאד טָאה .ּפ.ַא.ד.ס.ר יד םגה
 -ַאב ַא ןיא זיולב סעיצַאזינַאגרָא ןעיובוצפיוא ןזיוװַאב ךָאד יז טָאה ,דנוב ןופ
 ַא ןבילבעג זיא ךעלטעטש ןוא טעטש בור ןיא .רעטרע לָאצ רעטצענערג

 עטיירב ַא יװ ךיז טָאה סָאװ ,גנוגעווַאב עשידנוב יד שרעדנַא .טרָא קידייל
 ץוחַא .ךעלטעטש ןוא טעטש ךס ַא טּפַאכרַאפ ןוא ןסָאגעגרעדנַאנַאפ עילַאוװכ
 םורד ןיא ןענייז ,טנגעג רעוװעיק ןופ רעטרע עטנכערעגסיוא רעירפ יד
 ,עילָאדָאּפ ,ןילָאװ ןיא סעיצַאזינַאגרָא ליפ ךָאנ טקריוװעג ןוא ןענַאטשטנַא
 -ילגטימ:-םידיחי ןעוועג ןענייז'ס .,ןטנגעג ערעדנַא ןוא רעסעדָא ,עיבַארַאסעב
 -עג טשינ ןבָאה רעבָא ,וויטקַא ןייז טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,,פ.ַאיד.ס.ר ןופ רעד
 ,ײטרַאּפ רענעגייא רעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא ןוא סעּפורג ןלעטשפיוא טנעקו

 עשידנוב יד ןיא ןקידירפַאב טלָאװעג טײקוװיטקַא וצ גנַארד רעייז ייז ןבָאה
 ,טרעהעג טשינ .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד וצ טייצ רענעי ןיא טָאה דנוב רעד םגה ,ןעייר

 זיא ,ןצניװָארּפ-םורד עכעלטע ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,ץנערעפנָאק ַא
 ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא יז .1905 רעבמעצעד שדוח ןיא ןעמוקעגרָאפ
 רעייטשרָאפ 2 טקילײטַאב ךיז ןבָאה ריא ןיא .געט 3 טרעיודעג טָאה ןוא סעדָא
 רעסעדָא ןופ ענעדַאלעגנייא 2 ,טעטימָאק רעסעדָא רעצנַאג רעד ,.ק .צ ןופ
 "ישיק ןופ 2 ,װַאלסָאנירעטַאקעי ןופ 1 ,וועיק ןופ 1 ,רעטנעצ-עיצַאזינַאגרָא
 ,ח"ח 12 לכה-ךס -- רעוט ַא ךָאנ ןוא וועינ

 גנואיצאב (1 :ןטקנוּפ עדנגלָאפ ןעמונעגמורַא טָאה גנונדרָא-גָאט יד
 יד (3 .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ (2 .ןטַאטוּפעד-רעטעברַא ןופ ןטַאר יד וצ
 יד (5 .ןָאיַאר-םורד ןיא גנוטייצ ַא (4 .ןָאיַאר-םורד ןיא .ק.צ ןופ גנוטערטרַאפ
 .עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-ילַאנָאיצַאנ רעד טימ תוכייש ןיא תוליהק עשידיי
 "רַאפ בילוצ .ץילימ (8 .ץושטסבלעז (7 .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ טוטַאטס 6
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 עלַא טימ ןעמענרַאפ ךיז טנעקעג טשינ ץנערעפנָאק יד טָאה תוביס ענעדיש
 .גנונדרַא-גָאט רעד ןופ ןטקנוּפ 4 עטשרע יד זיולב טלדנַאהַאב ןוא ןגַארפ

 טָאה (ןטַאטּפעד-רעטעברַא ןופ ןטַאר) ןטעוװָאס יד ןופ עגַארפ יד
 עינ ַא ןעוועג ןענייז ןטעװָאס יד .תועד-יקולח עטסערג יד ןפורעגסױרַא
 זיא ייז וצ גנולעטש עכעלטייהנייא ןַא ןוא עיצולָאװער רעד ןיא גנוניישרעד

 -לַאיצָאס יד ןופ בור רעד .ןעוװועג טשינ ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער יד ןיא
 ןעמוקעג זיא גנואיצַאב עוויטַאגענ יד .ייז ןגעק ןעוועג זיא ןטַארקָאמעד
 ןפורַאב זיא ןפמַאק עריא ןוא עיצולָאװער רעד טימ ןריפנָא זַא ,החנה רעד ןופ
 יד רעייטשרָאפ ערעייז ןקיש ןטעוװָאס יד ןיא .עיטַארקַאמעדילַאיצָאס יד
 רעייז ףױרַא ןגייל ייז ,טפַאשרעטעברַא רעד ןופ ןטכיש עטסנענַאטשעגּפָא
 "עק ךיז ןלָאז ןטַאר יד זַא ,טשינ טזָאלרעד סָאד ןוא ןטַאר יד ףיוא לּפמעטש
 ,ךיוה רערענָאיצולָאװער-שיטסילַאיצַאס רעקירעהעג רעד ףיוא ןביוהפיוא ןענ
 ןופ רעגנעהנָא ןעוועג סעקיוועשנעמ יד ןענייז עיטַארקָאמעד:לַאיצָאס רעד ןופ

 ,ןטַאר-רעטעברַא יד

 סלַא דנוב רעד ןוא טלייטעג ןעוועג ןעגנוניימ יד ןענייז דנוב ןיא ךיוא
 ,דנַאל ןצנַאג ןיא קיטקַאט עכעלטייהנייא ןייק טדנעװעגנָא טשינ טָאה רעצנַאג

 ןייז ןיא .טעטש לָאצ רעניילק ַא ןיא זיולב ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז ןטָאר

 רעד טָאה ךָאד .טלעטשעגנייא שירענגעק ןעוועג דנוב רעד זיא טייחרעמ
 -כיוו ןיא רעייטשרָאפ ןלעיציפָא ןייז טַאהעג דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ
 ,טָאטש ַאזַא ןיא רעבָא .גרוברעטעּפ טָאטש-טּפיױה רעד ןיא -- טַאר ןטסקיט
 ,טַאר-רעטעברַא ןקיטרָא םעד טריטָאקיִאב דנוב רעד טָאה ,קָאטסילַאיב יו
 ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשיליוּפ יד ןוטעג ךיוא סע ןבָאה'ס יוװ

 ןצניװָארּפ-םורד יד ןופ טעטש ערעדנַא עקינייא ןיא ןוא סעדָא ןיא
 -רַאפ טפרַאדעג טָאה'מ .ןטַאר-רעטעברַא ןפַאשעג ךיוא טלָאמעד ךיז ןבָאה
 לייט רעטסערג רעד .גנולעטש עשיטקַאט ןוא עלעיּפיצנירּפ ַא ייז וצ ןעמענ

 טגָאזעגסױרַא ךיז לעיּפיצנירּפ טָאה ץנערעפנָאק רעד ןופ רעמענליײטנָא
 ואוו טרָאד זַא ,ןזיװעגנָא ןבָאה ייז .ןטַאר עכלעזַא ןופ גנודנירג רעד ןגעק
 יד ןופ העּפשה יד ןלַאפ זומ ,ןטַאר יד ןופ גנוקריוו יד ךיז טקרַאטש סע
 -ערּפער ןטַאר יד טָאװ ,םעד קנַאדַא .סעיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעדילַאיצָאס
 קיטילָאּפ רעייז זיא ,רעטעברַא עטלקיװטנַא רעקינייו בור יּפ לע ןריטנעז
 ,ללכב שיטסילַאיצַאס טשינ ןוא שיטַארקָאמעד:לַאיצָאס טשינ ,שיטסינוטרָאּפָא

 ןטַאגעלעד יד ןופ טייהרעמ עבלעז יד .ץנעדנעט ענײמעגלַא רעייז זיא סָאד
 עקינייא .קיטקַאט רעד ןופ עגַארפ רעד ןיא טלייטעצ ןעוועג רעבָא זיא
 רַאפ ןוא ןטַאר יד ןיא ךיז ןקילײטַאב ןגעק ןעוועג ןענייז טייהרעמ רעד ןופ
 רעבָא ,לײטנָא ןגעק ןעוװועג ךיוא זיא בור רעד .ייז ןגעק ףמַאק ַא ןבױהנָא
 גנוגעװַאב רעד ןופ ןסערעטניא יד ןעוו ,ןזיװעגנָא ייז ןבָאה ,ןלַאפ ןייז ןענעק'ס
 -ַאב ךיז ןעמ ףרַאד טלָאמעד ,ןקילײטַאב ךיז ָאי לָאז'מ זַא ,ןרעדָאפ ןלעוװ
 ןעניי'ס .רעטקַארַאכ ןשיטַארקָאמעדילַאיצָאס ַא ןטַאר יד ןבעג וצ ןעימ
 -נירּפ ןבָאה סָאװ -- עּפורג עטסנעלק יד -- ןטַאגעלעד עכלעזַא ןעוועג ךיוא
 לייו ,ןטָאר יד ןיא ןעמענלײטנָא ןוא ןדנירג רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז לעיּפיצ
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 גנוגעװַאב עשיטַארקָאמעדילַאיצָאס יד ואוו ,רעטרע יד ןיא ךעלצונ ןענייז ייז
 -ָאיצולָאװער רעד ןיא ןגיױצעגנײדַא ןרעוו ןטַאר יד ךרוד .ךַאװש ךָאנ זיא
 -לַאיצָאס יד תעב ,ןטכיש-רעטעברַא עטסנענַאטשענּפָא יד גנוגעוַאב רערענ
 ,ןוט וצ חוכב טשינ סָאד זיא עיטַארקָאמעד

 ןבערטש ןוומ ןטַאר יד יוװ ױזַא :טגָאז עיצולָאזער ענעמונעגנָא יד
 ףמַאק ןשיטילָאּפ ןצנַאג ןופ גנוריפנָא יד טנעה ערעייז ןיא ןעמענוצניירַא
 -ישרַאפ ןופ רעייטשרָאפ ןופ ןעײטשַאב ייז יו ױזַא ןוא סַאלק-רעטעברַא ןופ
 -טסואװַאב-ןסַאלק ןטימ ןעגנורדעגכרוד טשינ ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןטכיש ענעד

 עשיטילָאּפ יד וצ ןסַאּפוצ קיטקַאט ןוא םַארגָארּפ רעייז ןטַאר יד ןזומ ,ןייז
 יז ןרענעלקרַאפ םעד טימ .ןסַאמ עקיזָאד יד ןופ ןעגנובערטש ןוא סעיטַאּפמיס
 ,טַאירַאטעלָארּפ ןופ ןירעייטשרָאפ סלַא ײטרַאּפ .ד .ס רעד ןופ גנוקריוו יד

 -רעטעברַא ןיא לָאר רעקידנריפנָא ריא ןופ ןגָאזּפָא טשינ ךיז רָאט .ד.ס יד
 ,ד.ס יד זַא ,םעד ןגעק עיצולָאזער יד סױרַא ךיז טגָאז םעד תמחמ .סַאלק
 ?ןטַאטוּפעד-רעטעברַא ןופ ןטַאר עשיאייטרַאּפמוא ןדנירג ןלָאז; ןעײטרַאּפ
 ןדנירג'ס ואוו ,ןָאיַאר-םורד ןופ טעטש עקינייא ןיא לשמל יװ ,רעטרע יד ןיא
 -ַאזינַאגרָא ערעזנוא ןוא ןטַאר עכלעזַא טעדנירגעג ןיוש ךיז ןבָאה רעדָא ךיז
 רעייז טימ ןפמעק רעדָא גנודנירג יד ןרעטש וצ חוכב טשינ ןענייז סעיצ
 יד זַא עיצַאטיגַא עטיירב ַא ןריפ וצ , קיטיונ זיא ,ןסַאמ יד ףיוא גנוקריוו
 -נייא עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשיאייטרַאּפ ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ ןלָאז ןטַאר
 -פיוא רעטלעטשעג רעד בילוצ ."ןטכינרַאפ ןצנַאג ןיא ייז רעדָא ןעגנוטכיר
 ןטמענ וצ עיצַאזינַאגרָא רעזנוא ןופ רעדילגטימ יד ןביולרעד, ןעמ לָאז עבַאג
 ?ןטַאטוּפעד:רעטעברַא יד ןופ ןטַאר יד ןיא לײטנָא ןַא קילייוװטייצ

 2 טליײטעגסיױא ךיז ןבָאה ןענייארַאפ .פָארּפ יד ןופ עגַארפ רעד ןיא
 זיולב .ןענייארַאפ עשיאיײטרַאּפ רַאפ ןעוועג זיא לייט ןייא ,ןטקנוּפדנַאטש
 םיכסמ ןעמ לָאז ,ךַאװש זיא גנוגעװַאב עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ואוו ,טרָאד
 -סױרַא ךיז טָאה ןטַאגעלעד לייט רעטייווצ ַא .ןענייארַאפ עלַארטיײנ ףיוא ןייז
 ןופ רעגנעהנָא יד .ןענייארַאפ עלַארטיײנ ןפַאש רַאפ לעיּפיצנירּפ טגָאזעג
 זַא ,םעד טימ טעדנירגַאב גנולעטש רעייז ןבָאה ןענייארַאפ עשיאיײטרַאּפ
 רעד ךיוא .ןשיטילָאּפ ןופ ףמַאק ןשימָאנָאקע םעד ןלײטּפָא טשינ ןעק'מ

 רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד רעטנוא ןרעוו טריפעג זומ ףמַאק רעשימָאנָאקע
 עלַארטײנ ןדנירג ןעײטרַאּפ ערעדנַא רעדָא ןיילַא רעטעברַא ביוא .ןָאפ

 ןפיוא קיטקַאט ַאזַא זיא טרפב ,ןטערטניײרַא ייז ןיא ןעמ ףרַאד ,ןענייארַאפ
 ןטַאגעלעד לייט רעטייוצ ַא .טעטש עקידמורד ערעדנַא ןוא סעדָא ןיא טרָא
 לייוו ,עשיאיײטרַאּפמוא רָאנ ןייז ןענעק ןענייאראפ זַא ,טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה
 .ךַאפ ןטמיטשַאב ַא ןופ רעטעברַא עלַא ןקיניײארַאפ ייז ןענעק טלָאמעד זיולב
 עכעלטע .ןייז וצ עיּפשמ ןעימַאב זיולב ךיז ףרַאד עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד

 -עפָארּפ ןגעוו דנוב ןופ .ק.צ ןופ רַאלוקריצ םעד טריקיטירק ןבָאה ןטַאגעלעד
 "וקסיד זיױלב טָאה ץנערעפנָאק יד .(עשיאיײטרַאּפ) ןענייארַאפ עלענָאיס

 .ןעמונעגנָא טשינ סולשַאב ןייק רעבָא ,עגַארפ יד טריט
 ןסָאלשַאב זיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ ןעגנודניברַאפ יד ןגעוו
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 -וצ ןטעברַא ןלָאז ייז ןוא םורד ןיא ןטעטימָאק-ןָאיַאר 2 ןפַאש וצ ןרָאװעג
 .קיצ ןופ רעייטשרָאפ ַא טימ ןעמַאז

 -עג טריפעג זיא ןצניװָארּפ-םורד יד רַאפ גנוטייצ ַא ןבעגסױרַא ןגעוו
 .שיסור רעדָא שידיי :ןייז לָאז יז ךַארּפש רעכלעוו ןיא עטַאבעד ַא ןרָאװ
 ןענעייל טעטש ךס ַא ןיא זַא ,טריטנעמוגרַא ןבָאה שיסור ןופ רעגנעהנָא יד
 ננוטייצ עשידנוב ַא ןַארַאפ ןיוש זיא'ס יוװ יוזַא .שידיי יו שיסור רעמ ןדיי
 -ור ַא .ךַארּפש רעבלעז רעד ןיא עטייוצ ַא קיטיונ טשינ זיא ,שידיי ןיא
 ןענעקַאב ןפלעה ייז טעװ סָאד ןוא ןסור ןענעייל ךיוא ןלעוװו גנוטייצ עשיס
 ןבָאה ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא גנוטייצ ַא ןופ רעגנעהנָא יד .דנוב ןטימ ךיז
 ,סעדָא רַאפ זיולב קיטליג ןענייז שיסור תבוטל ןטנעמוגרַא יד זַא ,טגָאזעג
 ןליפא ,ךַארּפש עשיסור יד עסַאמ עשידיי יד טשינ טייטשרַאפ ןָאיַאר ןיא רעבָא
 -טסעפ זיא קיטייצכיילג .שידיי ןיא גנוטייצ ַא קיטיונ רעמ זיא סעדָא ןיא
 -סױרַא רעווש לייוורעד זיא םימעט עשיטקַארּפ בילוצ זַא ,ןרָאװעג טלעטשעג
 ,טגָאז עיצולָאזער ענעמונעגנָא יד .שידיי ןיא גנוטייצ ַא םורד ןיא ןבעגוצ
 קידנעמענ .שידיי ןיא גנוטייצ ענָאיַאר ַא ןבעגוצסױרַא קיטיונ זיא'ס; זַא
 -ַארַאב יד טניפעג ,ןרעוו טכעלקריװרַאפ טשינ סָאד ןעק טציא זַא ,טכַא ןיא
 רַאפ רקיעב ,גנוטייצ עשיסור עכעלגעט ַא ןבעגוצסורַא קיטיונ רַאפ גנוט
 ,(1++ ?סעדָא

 עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ןצנערעפנָאק ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענייז 1905 ןיא
 ,דנוב-רעברַאג ןוא דנוב-רעטשרעב -- סעיצַאזינַאגרָא
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 דנוב ןופ רָאפנעמַאזװצ רעטס רעד .6

 טלמַאזעגנָא ךיז ןבָאה ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער יד ןופ גנַאג ןיא
 ךיז טפרַאדעג ןבָאה רעוט:יײטרַאּפ יד עכלעוו ןגעוו ,ןגַארפ לָאצ עשּפיה ַא
 ןענייז סָאװ ,ןעמוקעגפיוא ןענייז םינינע עיינ .ןסילשַאב ןוא ןסעומשכרוד
 ,טכיל םעיינ ַא ןיא ןענישרעד טציא ןענייז עטלַא ןוא ןעוועג טשינ רעירפ
 ןענַאטשעג טייצ ַא ןיוש ןענייז סָאװ ,ןגַארפ עכלעזַא ןעוועג ךיוא ןענייז'ס
 טשינ סולשַאב ןייק תועד-יקולח בילוצ טָאה'מ רעבָא ,גנונדרָא-גָאט רעד ףיוא

 -ןעמַאזוצ ןט6 םעד ןפור וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב רעבירעד זיא'ס .ןעמונעגנָא
 לָאז ןוא הנכס ףיוא טלעטשעגסיוא ןייז טשינ לָאז רע ידכ .דנוב ןופ רָאפ
 רע זַא ,ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ,רעפסָאמטַא רעקיאור ַא ןיא ןייגכרוד ןענעק
 סָאד ,ןרָאװעג טכיירגרעד זיא עטשרע סָאד .,דנַאלסיוא ןיא ןעמוקרָאפ לָאז
 .טשינ -- עטייווצ

 -- רעבָאטקָא 26 ןופ געט יד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רָאפנעמַאזוצ רעד
 -טימ ןעמונעג לײטנָא ןבָאה םיא ןיא .,(ץייווש) ךיריצ ןיא 1905 רעבמעווָאנ 4
 ןטַאגעלעד ןוא טעטימָאק ןשידנעלסיוא ןופ ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעדילג

 ןבילוצ .ןענָאיַאר ערעייז טריטנעזערּפער ךיוא ןבָאה סָאװ ,טעטש 18 ןופ
 ןטַאגעלעד יד ןעמוק וצ ןזיוװַאב טשינ ןיוש ןבָאה קיירטש:ןַאב םענעכָארבעגסיױא
 ןלױּפ ןופ טעטימָאק-ןָאיַאר ןוא לעמָאה ,עגיר ,עשרַאװ ןופ

 ,טַאטשנעזייא יַאסיא :ייז ןשיווצ ,קיסיירד ךרעב ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד
 -נַאשזָאג לאומש ,ללימ ןַאשזד ,שטיװעלַאכימ שינייב ,יקסווָאסָאק רימידַאלוװ

 -גייוו ןרהא ,שטיװָאמַארבַא-ןייר לאפר ,רעביל קרַאמ ,םעדעמ רימידַאלוװ ,יקס

 -ָאװַָאנ השמ ,(רעסיג ינעגוועי) גרובזניג ןועמש ,יקסװַאלסַאז דוד ,ןייטש
 .ערעדנַא ןוא (הנוי) ןעגיָאק לשיפ ,(ןיגלָא) יקסיימ

 ,טַאטשנעזייא יַאסיא ןופ ןענַאטשַאב זיא רָאפנעמַאזוצ ןופ םוידיזערּפ סָאד
 -מורַא טָאה גנונדרָא גָאט יד .םעדעמ רימידַאלוװו ןוא ןייטשנייו לאימחר
 ַא ףיוא ךרעב ןריצודער טזומעג רעבָא ייז טָאה'מ .ןטקנוּפ 17 ןעמונעג
 סָאװ ,ןקיירטש ענײמעגלַא יד ןוא קיירטש-ןַאב ןגעוו תועידי יד .טפלעה
 ןבָאה ,דנַאלסור ןופ טיירב ןוא גנעל רעד רעביא ןכָארבעגסיױא דלַאב ןענייז

 סָאװ ,גנומיטש רעטציירעג ַא ןיא ןטַאגעלעד םלוע םעד טגנערבעגניײרַא
 טסעפינַאמ ןשירַאצ ןגעוו ךיז ןסיוורעד ןכָאנ טקנוּפכױה םעד טכיירגרעד טָאה
 -ערטסױרַא ערענָאיצולָאװער עילַאװכ רעד ןגעוו ןוא רעבָאטקָא (17) 20 ןופ

 -ַאב קיאור ןוא רעטרע יד ףיוא ןציז וצ דלודעג טלעפרַאפ טָאה'ס .ןעגנוט
 -ןגלָאפ וצ טריצודער גנונדרָא-גָאט יד רעבירעד טָאה'מ .םינינע יד ןעלדנַאה
 :ןטקנוּפ 9 עד
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 ןופ ןוא טעטימָאק ןשידנעלסיוא ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ןטכירַאב יד (1
 .(1903) .פ.ַא.ד.ס.ר ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט2 ןפיוא עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו רָאפנעמַאזוצ ןט4 ןופ עיצולָאזער יד ןקוקרעביא (2

 יד (4 .טײקיגנעהּפָאמוא סנליוּפ ןופ עגַארפ רעד וצ גנואיצַאב יד (2 .עגַארפ

 -יטסנָאק ןוא ןטנגעג ערעדנוזַאב ןיא גנוטלַאװרַאפטסבלעז עלַאירָאטירעט

 רעקילייווטייצ ַא ןיא ןעמענ-לײטנָא ןגעוו (5 .ייז רַאפ ןעגנולמַאזרַאפ עדנריאוט

 -נעצ ַא ןופ ןלַאװ (8 .עסערּפ (7 .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ (6 .גנוריגער

 .ענעדישרַאפ (9 .,טעטימָאק-לַארט

 יד ,טּפעשעגסױא טשינ ןעמ טָאה גנונדרָא-גָאט שטריצודער יד וליפא

 -סור ןיא זַא ,ךיז קידנסיורעד .טכַארטַאב טשינ ןעמ טָאה 7 ,6 ,5 ןטקנוּפ

 טשינ טושּפ םלוע רעד טָאה ,ןענַאב ןריסרוק קירוצ ןביוהעגנָא ןבָאה דנַאל

 ןסילש טזומעג רָאפנעמַאזצ םעד טָאה'מ ןוא ןציזנייא רעמ טנעקעג

 קילברעביא ןַא ןבעגעג טָאה טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ טכירַאב רעד

 ערענָאיצולָאװער יד ןיא רקיעב ,סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ טייקיטעט רעד רעביא

 -עגכרוד לָאצ עסיורג ַא ןרָאװעג טנכערעגסיוא ןענייז'ס ,1905 ןופ םישדח

 -ישרַאפ וצ ןעמונרַאפ טָאה דנוב רעד סָאװ ,גנולעטש יד ןוא סעיצקַא עטריפ

 יַאמ ןט1 םעד זַא ,ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ ייברעד זיא'ס .ןגַארּפ ענעד

 זיא דנוב רעד ואוו ,םוטעמוא רעקידנעטשלופ ַא ןעוועג קיירטש רעד זיא

 -נָאק ןוא ןעגנוטַארַאב ןגעוו טלייצרעד טָאה טכירַאב רעד .קיטעט ןעוועג

 "ןשיווצ ןיא לײטנָא םעד ןגעוו ךיוא יו ,סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב ןופ ןצנערעפ

 "רַאפ .ק.צ רעד טָאה עמוד רעטנַאלּפעג רעד וצ .ןצנערעפנָאק עשיאייטרַאּפ

 .טָאקיָאב ןוויטקַא ןופ גנולעטש ַא ןעמונ

 רעסיורג א טימ סעיצַאזינַאגרָא יד טגרָאזַאב רדסכ טָאה .ק.צ רעד

 .ןרושָארב ןוא ,(דנוב רעד ,עמיטש רעטײברַא יד) ןטפירשטייצ ,ןפורפיוא לָאצ

 ןענייזס ואוו ,ןעיירעקורד עלַארטנעצ עמייהעג 5 ןטלַאהעגסױא טָאה רע

 טָאה ןעיירעקורד יד ןטלַאהסיױא ,ןשטנעמ 22 טקיטפעשַאב טקעריד ןעוועג

 "ייא ןעוועג ךָאנ ןענייזס) שדוח ַא לבור 1,200 םומינימ .ק.צ םעד טסָאקעג

 זיב 1904 רעבמעטּפעס ןופ ,(סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא ןופ ןעיירעקורד עקינ

 ןרושָארב 15 טזָאלעגסױרַא טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה 1905 רעבָאטקָא

 10 עטשרע יד ןיא .ןרַאלּפמעזקע טנזיױט 113 ןיא ןרעמונ-לַאנרושז ןוא

 ןטייז עטקורדעג ןָאילימ 2 רעביא טזָאלעגסױרַא רע טָאה 1905 ןופ םישדח

 ךיוא ןעיירעקורד עלַארטנעצ יד ןופ ןענייז םעד ץוחַא .ןפורפיוא בורדיּפ-לע

 "ַָאק עקיטרָא ןופ ןפורפיוא ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 626 ןוא ןָאילימ ַא סױרַא

 ןיא ןעוועג ןענייז ןפורפיוא עשידנוב יד ןופ טנעצָארּפ 75 ךרעב .ןטעטימ

 לָאצ עניילק ַא .שיליוּפ ןוא שיסור -- טרָא ןטירד ןוא ןטייווצ ןפיוא ,שידיי

 .שיניַארקוא ןוא שיווטיל ,שיטעל ןיא ןעוועג ןענייז ןפורפיוא

 ויטקַא קרַאטש ןעוועג ךיוא זיא רוטַארעטיל ןזָאלסױרַא ןופ טיבעג ןפיוא

 1905 רעבָאטקָא זיב 1904 רעבמעטּפעס ןופ .טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד

 ענייז ןופ ןרעמונ ןוא ןרושָארב) סעבַאגסױא 124 טזָאלעגסױרַא רע טָאה

 -רעבירַא ףיוא רקיעב טנכערעגסיוא ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 808 ןיא (ןלַאנרושז
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 טלגומשעגניירַא ןענייז טייצ רעטנַאמרעד רעד רַאפ .דנַאלסור ןייק ןריפ
 ןטפירשטייצ -- רוטַארעטיל עלַאגעלמוא דוּפ 250 דנַאלסור ןייק ןרָאװעג
 ןופ םישדח עטשרע יד רַאפ .שיליוּפ ןוא שיסור ,שידיי ןיא ןרושָארב ןוא
 -יא לַאגעלמוא טריפעגרעבירַא טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד טָאה 5
 ןופ ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 38 ןוא ןרושָארב טנזיוט 215 ךרעב ץענערג רעד רעב
 90 ןיא רוטַארעטיל טקישעג רע טָאה םעד ץוחַא .סעבַאגסיױא עשידָאירעּפ
 ןופ 10 ןוא עקירעמַא ןופ 20 ,עּפָארײא-לַארטנעצ ןוא :ברעמ ןופ רעטרע
 רעשיסור רעד ןופ רענלעז ענעגנַאפעג יד רַאפ ןַאּפַאי ןייק ךיוא יוו ,עקירפַא
 26 ןענישרעד דנַאלסױא ןיא ןענייז טייצ רעטנָאמרעד רעד רַאפ ,ײמרַא
 טנזיוט 125 ןיא ןעגנוריסַאּפ עטצעל יד טפירשטייצ רעשידיי רעד ןופ ןרעמונ
 ַאיטסעיווזיא ַאינדעילסָאפ טפירשטייצ רעשיסור רעד ןופ ןרעמונ 66 ,.זקע
 עשיסור 15 ,.זקע טנזיוט 245 ןיא ןרושָארב עשידיי 23 ,,זקע טנזיוט 250 ןיא
 ..זקע 1,500 -- עשילױּפ 1 ,,זקע טנזיוט 80 ןיא ןרושָארב

 37 טקיטפעשַאב טַאהעג .ק.צ רעד טָאה טַארַאּפַא ןלַארטנעצ ןייז ןיא
 ,רעריטרָאּפסנַארט ןוא רעקינכעט ,ןטנערעפער ,.ק.צ ןופ רעדילגטימ) םירבח
 רעטרעדנוה ןעוועג ךָאנ ןענייז םעד וצ .(ןעיירעקורד יד ןיא ןַאמ 22 יד ץוחַא
 ,רעוט עקיטרָא

 רעבמעטּפעס ןט1 ןזיב 1904 רעבָאטקָא ןט1 ןופ םישדח 11 יד רַאפ
 .שדוח ַא 2070 .ה.ד ,לבור 232,771 הסנכה טַאהעג .ק.צ רעד טָאה 5

 עשידנוב יד ןופ טַאהעג .קיצ רעד טָאה תוסנכה ענייז ןופ טפלעה ַא ךרעב
 יד ןענייז 1905 ןופ םישדח עטצעל יד ןיא .סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןטעטימָאק
 ןופ םישדח עכעלטע עטצעל יד ןיא זיולב .,ןגיטשעג קידנטיידַאב תוסנכה

 ןעמוקעגנײירַא טעטימָאק ןשידנעלסיוא ןופ עסַאק רעד ןיא ןענייז רָאי םעד
 "גוזַאב ַא טַאהעג טָאה עיצַאזינַאגרָא עדעי ,לבור טנזיוט 50 ךרעב דנוב ןרַאפ
 -רָא יד רַאפ קעװַא קלח רעקידנטײדַאב ַא זיא תוסנכה יד ןופ ,עסַאק ערעד
 .ןתוכרטצה עקיט

 ךיױא -- שינעטנעק וצ ןעמונעג רָאפנעמַאזוצ רעד טָאה ןטכירַאב עלַא
 עיצולָאזער יד ,ןטלַאהעג ךיז טָאה .ק.צ רעד רעכלעוו ייב ,עיניל עשיטילָאּפ יד

 ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטייוצ םוצ עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד ןופ טכירַאב םוצ
 ץלַא ןוטעג טָאה עיצַאגעלעד יד זַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה (1903) .פ.ַא.ד.ס.ר
 יד טקיטעטשַאב טָאה יז .גנוטלַאּפש יד ןדיימוצסיוא ידכ ,ךעלגעמ זיא'ס סָאװ

 -ַאגרָא רעד עגונב דנוב ןופ רָאפנעמַאװצ ןט5 ןופ עיציזָאּפ עלעיּפיצנירּפ
 ףיוא רָאנ זַא ,גנוגייצרעביא עטסעפ, יד טגָאזעגסױרַא ןוא עגַארפ-עיצַאזינ
 -ָאיצַאנ ןופ גנוקינייארַאפ ַא ןיא טײטשַאב עכלעוו ,עיצַארעדעּפ ןופ תודוסי יד
 -יטעט רעייז ןיא ןפרַאד סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעדילַאיצָאס עלַאנ
 ןבָאה ןפרַאד ןוא ןָאיַאר ןטמיטשַאב ַא ןיא ןסָאלשעגנייא ןייז טשינ טייק
 -- ײטרַאּפ רעד ןופ ןעגנוטכירנייא עלַארטנעצ יד ןיא רעייטשרָאפ ערעייז

 עקיאעפ-סנבעל ןוא עטסעפ ַא ןדליב ךיז טעוו תודוסי עכלעזַא ףיוא רָאנ
 ,"דנַאלסור ןופ ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד:לַאיצָאס
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 ןעלדנַאהַאב סָאד ןעמונרַאפ טָאה רָאפנעמַאזוצ ןפיוא טרָא קיטכיוװ ַא
 בורק טימ טזיילעג ןעוועג ןיוש יז זיא לעיּפיצנירּפ .עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד

 "נייא זיא'ס ואוו ,(1901) רָאפנעמַאזצ ןט4 ןפיוא קירוצ רָאי בלַאה ַא ןוא 4
 סע ןוא טעטילַאנָאיצַאנ ַא ןענייז ןדיי זַא ,ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ קימיטש
 ,ײטרַאּפ עשידיי עטשרע יד ןעוװעג זיא דנוב רעד .טכער עלַאנָאיצַאנ ייז טמוק
 ואוו ,(1903) רָאפנעמַאזוצ ןט5 ןפיוא .טרימַאלקָארּפ ּפיצנירפ ַאזַא טָאה סָאװ
 -ָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ ןופ גנורעדָאפ יד ןריזיטערקנָאק טפרַאדעג טָאה'מ
 -ַאב ַא ןוא עגַארפ רעד ןיא טלייטעג ןעוועג ןטָאגעלעד יד רעבָא ןענייז ,עימ
 טָאה םעד ףיא טקוקעג טשינ .ןרעוו ןעמונעגנָא טנעקעג טשינ טָאה סולש
 טקורעגסױרַא ףורפיוא ןַא סנייז ןיא טעטימָאק-לַארטנעצ רעד 1904 ןיא ןיוש
 ןופ טלַאהניא םעד ןדליב טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנורעדָאפ עטערקנָאק
 .װ טבייררש -- ןעוועג זיא סָאד; .עימָאנָאטױא רעלַאנַאיצַאנ רעשידיי רעד
 ךיוא ןעוועג זיא'ס .טירש רעשיטילַאּפ רעקיטכיוו ַא רָאנ טשינ -- םעדעמ
 ךיז ןבָאה אפוג ןעייר ערעזנוא ןיא שינעלקַאװ ןוא תוקפס יד זַא ,ןמיס ַא
 רעייז ןעוועג קידנעטש זיא טעטימָאק-לַארטנעצ רעזנוא םירָאװ .טקידנערַאפ
 ,טײקכעלטרָאװטנַארַאפ עסיורג יד ךיז ףיוא טליפעג קידנעטש ,קיטכיזרָאפ
 ,קידנסיוו טשינ ,טירט םענעדײשטנַא ןייק ןוטעג טשינ לָאמנייק טלָאװ רע ןוא
 ,(:+ "קימיטשנייא םיא טימ זיא עסַאמ:ײטרַאּפ יד זַא

 עלַאנָאיצַאנ יד טָאה עדנַאנַאּפָארּפ ןוא עיצַאטיגַא רעשידנוב רעד ןיא
 1904 ןופ טרָא ןַא ןעמונרַאפ ןיוש ,גנורעדָאפ עשיטילָאּפ ַא יו עימָאנָאטױא
 -כעה רעד ןופ גנוקיטעטשַאב עלעיציפָא ןַא קיטיונ ןעוועג רעבָא זיא'ס .ןָא
 ,רָאפנעמַאװצ רעט6 רעד ןוטעג טָאה סָאד ןוא .טעטירָאטױא רעטס

 טָאה רע .םעדעמ ,וו ןטלַאהעג טָאה עגַארפ רעד ןגעוו טַארעּפער םעד
 םינימהילכ יד ןופ תונעט יד ןענייז סע טכערעג טשינ יװ ןזיוועגפיוא רקיעב
 ןענייז סע טעדנירגַאב טשינ יוװ ןוא עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ ןופ רענגעק
 ךיז טָאה ןטַאבעד יד ןופ .םיאיבנ-עיצַאלימיסַא יד ןופ ןעגנוגָאזסיורָאפ יד
 ןופ גנורעדָאפ רעד ןגעק זיא טייהרעדנימ עניילק ַא זיולב זַא ,ןזיװעגסױרַא

 ןסָאלשטנַא ןוא טסעפ ןעװעג זיא טייהרעמ עסיורג ַא רעבָא ,עימָאנָאטיױא
 תועד-יקולח עסיוועג טקעלּפטנַא ךיוא ךיז ןבָאה ןטַאבעד יד ןיא .ריא רַאפ
 ערעטיירב ַא ןבעג ריא לָאז'מ יצ -- עימָאנָאטױא רעד ןופ טלַאהניא ןגעוו
 -גיא טעמכ רָאפנעמַאװצ רעד טָאה ףוסל .ץנעטעּפמָאק ערעלעמש רעדָא
 דָאּפ ַא ןעמונעגנָא -- ענעטלַאהעגּפָא 4 ןוא רַאפ ןעמיטש 25 טימ --- קימיטש
 .עימָאנַאטױא רעלעדוטלוק-לַאנַאיצַאנ ןגעוו סולשַאב ןוויטיז

 -ריו רעכעלדעש רעד ףיוא עיצולָאזער יד ןָא טזייוו לייט ןטשרע ןיא

 ףמַאק-סגנואיײרפַאב ןפיוא טָאה גנוקירדרעטנוא עלַאנָאיצַאנ יד סָאװ ,גנוק
 ןופ סַאלק-רעטעברַא רעד זַא ןוא הכולמ רעד ןופ טַאירַאטעלָארּפ ןצנַאג ןופ
 רעד זיא; רעבירעד .ןטסרעװש םוצ סָאד טליפ עיצַאנ רעטקירדרעטנוא רעד
 רעלַאנָאיצַאנ רעדעי ןגעק ןפמעק וצ עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ בוח
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 טגָאז עיצולָאזעער יד ."רעטקערידמוא ייס ,רעטקעריד ייס ,גנוקירדרעטנוא
 עכלעוו ,ןעגנוטכירניא עכעלטכער-הכולמ עכלעזַא; ןפַאש רַאפ סױרַא ךיז

 "וצ, .."גנולקיװטנַא עלערוטלוק עיירפ ַא עיצַאנ רעדעי רַאפ ךעלגעמ ןכַאמ
 עכלעוו ,רעקלעפ ענעדישרַאפ ןופ טניואווַאב זיא דנַאלסור סָאװ ,םעד ביל

 רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ייב טשימעגפיונוצ רעמ ןוא רעמ ץלַא ןרעוו

 -ירעט ייז ךעלגעממוא זיא'ס ןוא טפַאשטריװ רעשיטסילַאטיּפַאק רעקיטנייה
 עכעלטכער-הכולמ עטנַאמרעדנביוא יד ןענעק ,ןצענערגרעדנַאנַאפ לַאירָאט
 -רעק רעלַאירָאטירעט-רעסיױא ןַא ןיא רָאנ ןרימרָאפסיױא ךיז ןעגנוטכירנייא
 ,?עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןופ םרָאפ ַא ןיא --- טפַאשרעּפ

 סױרַא טגָאז רָאפנעמַאװצ רעט6 רעד :רעטייו טגָאז עיצולָאזער יד
 ןופ רָאפנעמַאזוצ רעט4 רעד סָאװ ,עיציזָאּפ רענמעגלַא רעד טימ םכסה ןייז
 םַארגָארּפ סָאד  טרילומרָאפ ןוא עגַארפ רעד ןיא ןעמונרַאפ טָאה (1901) דנוב
 :ןטקנוּפ עדנגלָאפ ןיא עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןיא 'דנוב' ןופ
 -געמ ַא (2 ,ןדיי רַאפ גנוקיטכערַאבכיײלג עשיטילָאּפ ןוא עכעלרעגריב עלופ (}

 וצ ,ץעזעג ןכרוד טריטנַארַאג ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד רַאפ טייקכעל
 יד טימ ןוא טכירעג ןטימ ןעגנואיצַאב יד ןיא ךַארּפש ענעגייא יד ןצונַאב
 רעלַאירָאטירעט ןוא רעקיטרָא ןופ ייס ,הכולמ רעד ןופ ייס ןעגנוטכירנייא
 ןסילשסיוא .עימָאנָאטױא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ (2 .גנוטלַאװרַאפ-טסבלעז

 רעלַאירָאטירעט ןוא רעקיטרָא רעד ןופ ךיוא ױזַא הכולמ רעד ןופ תושר ןופ
 ןגָארפ-רוטלוק טימ ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ ,סעיצקנופ יד גנוטלַאװרַאפטסבלעז
 רעד ןיא אפוג עיצַאנ רעד ייז ןבעגרעביא ןוא (ערעדנַא ןוא גנודליב-סקלָאפ)
 "עג ,עלַארטנעצ ייס עקיטרָא ייס ,ןעגנוטכירנייא ערעדנוזַאב ןופ טלַאטשעג
 -קעריד ,רעכיילג ,רענײמעגלַא ןופ טנורג ןפיוא רעדילגטימ עלַא ןופ טלייוו
 ,?גנומיטשּפָא רעמייהעג ןוא רעט

 עלַארטנעצ יד זַא ,ןזיװעגנָא טרעוו עיצולָאזער רעד ןופ טקנוּפ ןטצעל ןיא

 -רַאפ ,ענײמעגלַא ןלעטשוצנייא טכער ןבָאה ףרַאד טכַאמ עקידנבעגצעזעג
 -עלע ןעמוקַאב ןזומ עלַא זַא ,לשמל ,סעיצַאנ עלַא רַאפ ןעמרָאנ עקידנטכילפ

 -קַארַאכ ןכעלטלעוו ןייר ַא ןגָארט ןזומ םידומיל יד זַא ,גנודליב ערַאטנעמ

 ..וו;זַאא רעט

 א
 לא +

 רעד וצ דנוב ןופ גנולעטש יד ןעוועג זיא עגַארפ עקיטכיוו עטייווצ ַא
 ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַָאס יד ןופ .ןליוּפ רַאפ טײקיגנעהּפָאמוא ןופ גנורעדָאפ
 .ם.פ.פ יד זיולב טקורעגסױרַא גנורעדָאפ יד טָאה עירעּפמיא רעשיסור רעד ןיא
 ןופ רענייא ןוא -- םימעט ענעדישרַאפ בילוצ ןבָאה ןעײטרַאּפ ערעדנַא עלַא
 ךרוד ןריפ זומ ליצ םעד וצ געוו רעד זַא ,וויטָאמ רעד ןעוועג ךיוא זיא ייז
 .ספ.פ יד וליפא ןוא .ןטלַאהעגרעטנוא טשינ גנורעדָאפ יד -- המחלמ ַא
 -רַאּפ עשיטסילַאיצָאס עלַא ןעוו ,1905 רָאי ןרענָאיצולָאװער ןיא דָארג טָאה

 טכַאװשעגּפָא ןײלַא ,ןעגנוזָאל ערעייז ןופ גיז ַא ףיוא טפָאהעג ןבָאה ןעייט
 ףיוא ןבָאה ןשינעעשעג יד ,ןלױּפ רַאפ טײקיגנעהּפָאמוא ןגעוו גנוזָאל ריא
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 ערענָאיצולָאװער יד עגונב ןקילב עריא ןרעדנע לָאז יז זַא ,טקריוועג ריא
 טַאר-ײטרַאּפ רעשי.ס.פ.פ רעד טָאװ םעד תמחמ .דנַאלסור ןיא ןוויטקעּפסרעּפ

 ,טגָאזעגסױרַא ךיז ןעמיטש טייהרעמ ַא טימ 1905 ינוי ןיא עיסעס ןייז ףיוא

 רעבָא ,ליצ רעשיטַאמַארגָארּפ ַא טביילב ןליוּפ ןופ טײקיגנעהּפָאמוא יד זַא
 טלעטשעגסױרַא זיא םעד טָאטשנָא .גנוזָאל עשיטילָאּפ-לעוטקַא ןייק טשינ זיא

 גנולמַאזרַאפ גנודנירג ַא ןופ גנורעדָאפ יד גנוזָאל עלעוטקַא סלַא ןרָאװעג

 -רָאפ טימ ךַאמּפָא ןעיירפ ַא ןיא לָאז סָאװ ,עשרַאװ ןיא (עטנַאוטיטסנָאק)

 יד ,דנַאלסור טימ ןעגנואיצַאב יד ןלעטשנייא קלָאפ ןשיסור ןופ רעייטש

 ןסָאלשעגסיױא טשינ טָאה ,ןינע םעד טלדנַאהַאב טָאה סָאװ ,עסערּפ עשידנוב

 -ּפָאמוא ןַא ןײטשטנַא סעיצַאוטיס עסיוועג ייב ןעק סע זַא ,טייקכעלגעמ יד

 טציא זיא ןוא ןייז ךעלגעמ לָאמַא ןעק'ס סָאװ רעֶּבָא ,הכולמ עשיליוּפ עקיגנעה

 ןיא ןעניפעג טשיג ךיז ףרַאד ,טַאירַאטעלָארּפ ןופ ףמַאק ןטימ ןדנוברַאפ טשינ

 טגָאזעגסױרַא ךיז עסערּפ עשידנוב יד טָאה ןגעקַאד .םַארגָארּפ ןשיטסילַאיצָאס

 ללכב ןטיבעג-דנַאר יד ןיא גנוטלַאװרַאפ-טסבלעז עלַאירָאטירעט ןריפנייא רַאפ

 -לַאנָאיצַאנ ןעמוקַאב ךיוא רעקלעפ עלַא ןפרַאד קיטייצכיילג .טרפב ןליױּפ ןוא
 ןיירַא טשינ ןפרַאד םינינע עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ יד) עימָאנָאטױא עלערוטלוק
 יד .(גנוטלַאװרַאפטסבלעז רעלַאירָאטירעט רעד ןופ ץנעטעּפמָאק רעד ןיא

 רערעדנוזַאב ַא ןופ גנוזָאל רעד ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה עסערּפ עשידנוב

 ןצניװָארּפ ערעדנַא רעדָא עטיל ,ןלױּפ רַאפ עטנַאוטיטסנָאק

 25 -- קימיטשנייא טעמכ רָאפנעמַאזוצ רעט6 רעד טָאה טסייג םעד ןיא

 ,טגָאז סָאװ ,עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא -- רענעטלַאהעגּפָא 1 ןוא רַאפ ןעמיטש

 ינײרַא טשינ ןעק הכולמ עשיליוּפ יד ןלעטשפיוארעדיוו ןופ גנורעדָאפ יד; זַא

 "וצ רעט6 רעד, ..."םַארגָארּפ ןשיטַארקָאמעדי-לַאיצַאס ןיא ןרעו טלעטשעג

 -רעביא ןרעוו לָאז הכולמ עשיסור יד זַא ,טנעקרענָא 'דנוב' ןופ רָאפנעמַאז

 -עט עטיירב ַא טריפעגנייא ןרעוו לָאז'ס ,תודוסי עשיטַארקַאמעד ףיוא טיובעג

 ?עימָאנָאטױא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןוא גנוטלַאװרַאפטסבלעז עלַאירָאטיר

 יד ןגעק ןעמונעגנָא ךיוא רָאפנעמַאווצ רעד טָאה עיצולָאזער עלעיצעּפס ַא

 לייוו ,ןטיבעגידנַאר ענעדישרַאפ רַאפ סעטנַאוטיטסנָאק שרעדנוזַאב ןופ ןעגנוזָאל

 יז ןסײרּפָא טלָאװעג טלָאוװ'מ ביוא ,טלָאמעד רונ ןיז ַא טַאהעג ןטלָאװ ייז

 טשינ טלעטש עיצולָאװער יד זַא ,טסעפ טלעטש עיצולָאזער יד .,דנַאלסור ןופ

 -יטסנָאק ענײמעגלַא ןַא זיולב קיטיונ זיא רעבירעד ,עבַאגפיוא ַאזַא סױרַא

 עקידנריאוטיטסנָאק ערעדנוזַאב ןופ גנוזָאל יד; .דנַאלסור ץנַאג רַאפ עטנַאוט

 רעד ןיא טָאירַאטעלָארּפ ןופ ןסערעטניא יד טימ טשינ טמיטש ןעגנולמַאזרַאפ

 טרעװ ,גנוטלַאװרַאפטסבלעז רעלַאירָאטירעט רעד ךייש סָאװ .עיצולָאװער

 טנכיײצעגנָא טרעוו עכלעוו ,ץנעטעּפמָאק רעד ןופ ןצענערג יד ןוא טלַאהניא ריא

 טפמיטשַאב ,גנולמַאזרַאפ רעקידנריאוטיטסנָאק רעדנעלסור-ןײמעגלַא רעד ןופ

 ?גנולמַאזרַאפ-רעטערטרַאפ עקיטרָא עטשרע יד ךרוד
 יד ןגעוו עיצולָאזער א ןעמונעגנָא רָאפנעמַאװצ רעד טָאה קימיטשנייא

 ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנוריּפורג עשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ ענעדישרַאפ

 רעד ןיא רָאנ; :טרעלקרעד עיצולָאזעער יד .טעדליבעגסיוא טייצ רענעי

255 



 גנוריזיטַארקָאמעד וצ טריפ סָאװ טַאירַאטעלָארּפ ןופ ףמַאק-ןסַאלקו ןופ גנוטכיר
 זאו רעדנעל יד ןיא גנונדרָא רעשיטילָאּפ ןוא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ
 ףיוא טפַאשלעזעג רעקיטנייה רעד ןופ יוברעביא םעד וצ ןוא ןעניואוו ןדיי
 ."עגַארפ-ןדיי יד ןרעפטנערַאפ וצ געוװו רעד טגיל ,תודוסי עשיטסילַאיצָאס
 יד ךיז ןלעטש סָאװ ,סעּפורג עלַא יד ןגעק סױרַא ךיז טגָאז עיצולָאזער יד
 טזייוו יז ,?עירָאטירעט עשידיי עקידנעטשטסבלעז ַא ןכיירגרעד וצ, עבַאגפיוא
 ךיז ןפוא ןטסכעלדעש ןפיוא טנעקעג טלָאװ םעד רַאפ עיצַאטיגַא ןַא זַא ,ןָא
 ןדליב סָאד, ..טרָא ןפיוא עגַאל יד ןרעסעברַאפ רַאפ ףמַאק ןפיוא ןפורּפָא
 -ערטש רעד ןופ טַאטלוזער ַא זיא ןטסילַאיצָאס-ןטסינויצ סעּפורג ענעדישרַאפ
 -ידיי יד גנוקריוו ןייז רעטנוא ןפרַאװאוצרעטנוא םזינויצ ןזַאושזרוב ןופ גנוב
 טשרמולכ ,רעזָאלסטלַאהניא ןַא ןופ ףליה רעד טימ ןסַאמ"רעטעברַא עש
 עיצולָאזער יד טקיטעטשַאב טרעו ףוסל ,?עיגָאלָאעזַארפ רעשיטסילַאיצָאס
 עלַא ןיא םזינויצ ןטימ ןפמעק וצ טייקיטיונ רעד ןגעוו רָאפנעמַאזוצ ןט5 ןופ
 ,(:** ןעגנוריטַאש ןוא ןטלַאטשעג ענייז

 .טעטימָאק-לַארטנעצ םעיינ ַא טלייועגסױא טָאה רָאפנעמַאװצ רעד
 ןענייז עדייב) יענטרָאּפ לאיתוקי ,רעמערק ידַאקרַא : ןיירַא ןענייז םיא ןיא
 דנַאלסור ןיא ןבילבעג זיא רעטשרע רעד -- ןעוועג טשינ רָאפנעמַאזוצ ןפיוא
 רעטייווצ רעד ,.ק.צ ןופ טעברַא רעד טימ ןריפוצנָא טייקיטיונ רעד בילוצ
 לאימחר ,טַאטשנעזײא יַאסיא ,(עמרוט רענליוו ןיא ןסעזעג טלָאמעד זיא
 רָאפנעמַאזוצ ןכָאנ דלַאב .שטיװָאמַארבַא לאפר ,ןעגיָאק לשיפ ,ןייטשנייוו
 קסוװָאסָאק רימידַאלװ :רעדילגטימ 3 ךָאנ טריטּפָאָאקוצ .קיצ רעד טָאה
 ,ןאקשוד השמ ,רעביל קרַאמ
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 -לַאיצָאס ערעדנַא טימ טעברַאנעמַאזוצ 7

 סעיַאזינַאגרָא עשיטַארקַאמעד

 -ןסַאמ ןוא ןעגנוטערטסױרַא עטפָא יד ,ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער יד
 רעד ןופ גנורינידרָאָאק ַא ןוא טעברַאנעמַאזוצ ַא טרעדָאפעג ןבָאה סעיצקַא
 יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד:לַאיצָאס ערעדנוזַאב יד .טייקיטעט
 ,םַאר-ײטרַאּפ ןייא ןיא טקינייארַאפ טשינ טלָאמעד םגה ,רעקלעפ ענעדישרַאפ
 -נוזָאל עמַאזניימעג ןלעטשסױרַא ןגעוו ייס ןדיירפיונוצ ךיז טזומעג ןבָאה
 -לַא ןוא ןעגנוטערטסױרַא עכעלטנפע יד ןופ טייצ יד ןסַאּפוצ ןגעוו ייס ,ןעג
 ואו רעטרע ןיא .גנוריפנָא עמַאזניימעג ַא ןדליב ןגעוװ ייס ,סעיצקַא עניימעג
 -עג טשינ ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס טקריוועג ןבָאה'ס
 ןעמ טָאה -- .0.9.9 ןוא .ר.ס -- רעגַאל ןשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס םוצ טרעה
 לָאצ רעסיורג ַא ןיא .ןקידנעטשרַאפ ךיז טפרַאדעג ייז טימ ךיוא לָאמליײט
 -טע ןעוועג ךיוא ןענייזס .בַאטשסַאמ ןקיטרָא ןיא ןעוועג סָאד זיא טעטש
 טװאורּפעג טָאה'מ ואוו ,ןעגנוטַארַאב ןוא ןצנערעפנָאק עלַארטנעצ עכעל
 םעד ןיא טָאה דנב רעד .גנוקינייארַאפ-ומכ ַא ןפַאש ןוא ןדיירפיונוצ ךיז
 .יטַאיציניא ןייז טיול ןעשעג סָאד זיא טפָא ,לָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג

 ביױהנָא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ןימ םעד ןופ ץנערעפנָאק עטשרע יד
 ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא יז .1905 רַאונַאי ףוס --- רָאי ןרענָאיצולָאװער ןופ
 יד ןופ רעייטשרָאפ טקילײטַאב ךיז ןבָאה ריא ןיא .עגיר טָאטש רעד ןיא
 -ןלָאװער ןוא .ּפ.ַאיד.ס רעשיטעל ,דנוב ,ּפיַא.ד.ס.ר ןופ ןטעטימָאק-לָארטנעצ
 -ןעצ יד ןדַאלעגניא ןעװעג ךיוא ןענייז'ס .ײטרַאּפ רעניַארקוא רערענָאיצ
 רעששינעמרַא ןוא טַאירַאטעלַארּפ .0.9.9 ,,ליפ.ק.ד.ס ןופ ןטעטימָאק-לַארט

 בילוצ רעייטשרָאפ ערעייז טקישעג טשינ ןבָאה ייווצ עטשרע יד ..ּף.ַא.ד.ס
 טריזירַאדילָאס ךיז רעטעּפש טָאה טַאירַאטעלַארּפ .ס.98 .תוביס עשינכעט
 וצ קיליוװ ןעוװעג זיולב זיא .ל.9.ק.ד.ס יד ,ןסולשַאב ענעמונעגנָא יד טימ

 טָאה ץנערעפנָאק יד סָאװ ,ףורפיוא םעד ןביירשוצרעטנוא םכסה ריא ןבעג
 ,טזָאלעגסױרַא

 רעד .דנוב ןופ ןעמוקעג זיא ץנערעפנָאק רעד ןופ וויטַאיציניא יד
 -רַאּפ עדייב ןוא םכסה ןייז ןבעגעג ךיילג טָאה .ד.ס רעשיטעל רעד ןופ .ק.צ
 ןוא ןעגנואימַאב עקידרעטייוו יד םַאזניימעג טכַאמעג רעטעּפש ןבָאה ןעייט
 טכַארטַאב טָאה ,געט 2 טרעיודעג טָאה סָאװ ,ץנערעפנָאק יד .ןעגנוטיירגוצ
 טכעלטנפערַאפ טָאה יז .טנעמָאמ ןשירָאטסיה ןטימ תוכייש ןיא ןגָארפ ייר ַא
 ,דנַאלסור ץנַאג ןופ טַאירַאטעלָארּפ םוצ ףורפיוא ןַא (1 :ןטנעמוקָאד 3

 צ ןגעוו (3 .ןעײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד ןוא עלַארעביל יד טימ ןכַאמּפָא ןגעוו (2

 ,דנַאלסור ןיא סעיצַאזינַאגרָא עלענָאיציזָאּפָא ןוא ערענָאיצולָאװער ןופ קָאלב
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 ךיז ןבָאה סָאװ ןעײטרַאּפ 4 יד ןופ ןטפירשרעטנוא יד טימ ,ףורפיוא ןיא

 עגַאל רעד ןופ גנוצַאשּפָא ןַא ןעוועג זיא ,ץנערעפנָאק רעד ןיא טקילײטַאב

 -ַאב רעלענָאיציזָאּפָא ןוא רעלַארעביל רעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ ַא ,דנַאל ןיא

 ערענָאיצולָאװער יד ןופ גנורעדליש ַא ןוא עיזַאושזרוב רעד ןופ גנוגעוו

 -עברַא רעגרוברעטעּפ יד ןופ ןוא ללכב רעטעברַא יד ןופ ןעגנוטערטסױרַא

 םנופ סעיצַאזינַאגרָא יד; :טגָאזעג ףורפיוא רעד טָאה רעטייוו .טרפב רעט

 ענייא טרעדנוזעגּפָא טעברַאעג טייצ רעבלעז רעד ןיא ןבָאה טַאירַאטעלָארּפ

 זיא עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ ןטערטסױרַא סָאד .רעטייווצ רעד ןופ

 תוחוכ עזַאושזרוב-לַארעביל יד ןעוו .רדס ןסיוועג ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ טשינ

 טימ טָאה עיגָאלָאעדיא עזַאושזרוב יד ןעוו ,טרירטנעצנָאק טפַאהבעל ךיז ןבָאה

 טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא -- ןצענ עריא טײרּפשרַאפ קשח ןרעדנוזַאב

 ייר ַא ןיולב ןלעטשסױרַא טנעקעג דנַאלסור ןופ עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד

 -עגלַא ןַא ןָא קידנעטשטסבלעז ןקריו עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא ערעדנוזַאב

 ,טליפעג ןבָאה עלַא .טעברַא יד ןריפנָא לָאז סָאװ ,רטנעצ ַא ןָא ,ןַאלּפ םעניימ

 קיטיונ זיא'ס זַא ,סעיצַאזינַאגרָא עלַא יד ןקינייארַאפ וצ קיטיונ זיא'ס זַא

 תוחוכ עטקינייארַאפ טימ ידכ ,ךַאמּפָא ןקיליײװרעד ַא שטָאכ ןטעברַאוצסיוא

 ןקיטולב םייבק; .."גנושרעהטסבלעז רעקידנברַאטשּפָא רעד ףיוא ןלַאפוצנָא

 וצ טירט רעטשרע רעד ןרָאװעג טכַאמעג ךעלדנע זיא געט-רַאונַאי יד ןופ ןייש

 -רָאפ סָאװ-רונ יד ,,."דנַאלסור ןופ עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עצנַאג יד ןקיניײארַאפ

 ןיא ןיטש רעטשרע רעד זיא; ןעײטרַאּפ 4 יד ןופ גנוטַארַאב ענעמוקעג

 רעטסעפ ,רעטקיניײיאעג ַא ןופ --- טפנוקוצ רעד ןופ ןינב ןקיטכערּפ ,ןסיורג םעד

 "דנַאלסור ץנַאג ןופ טַאירַאטעלָארּפ םנופ ײטרַאּפ רעקרַאטש ןוא

 עטנַאוטיטסנָאק ַא ןפור (1 :ןעגנורעדָאפ יד סױרַא טקור ףורפיוא רעד

 ףכית (3 .ןַאּפַאי טימ המחלמ יד ןקידנערַאפ ףכית (2 .רעײטשרָאפ-סקלָאפ ןופ

 ןריפנייא ףכית (4 .עטקישרַאפ ןוא עטריטסערַא עשיטילָאּפ עלַא ןעיײרפַאב

 ןרָאװעג טלעטשעגסױרַא ךָאנ ןענייז םעד ץוחַא .,גָאט-סטעברַא ןקידהעש-8 ןַא

 עשיטַארקָאמעד ַא ןריפנייא ןוא עיכרַאנָאמ יד ןפַאשּפָא (1 :ןעגנוזָאל עדנגלָאפ

 טכער עליוויצ (3 .גנוטלַאװרַאפטסבלעז עקיטרָא ןריפנייא (2 .קילבוּפער

 עלַאנָאיצַאנ ןגעק (5 .רעגריב עלַא רַאפ גנוקיטכערַאבכיײלג (4 .טייהיירפ ןוא

 ןרוטלוק עלַאנָאיצַאנ יד ןופ גנולקיװטנַא רעיירפ רַאפ ןוא ןעגנוצענערגַאב

 רעקידנעטש ַא טָאטשנָא גנונעפָאװַאב-סקלָאפ (7 .ןטכירעג-סקלָאפ ןריפנייא (6

 .עכריק רעד ןופ ןלוש יד ןוא הכולמ רעד ןופ עכריק יד ןלײטּפָא (8 ,ײמרַא

 -עד ןוא עלַארעביל טימ ןכַאמּפָא ןסילש ןגעוו עיצולָאזער רעד ןיא

 -ָאס יד זַא ,טגָאזעגסױרַא ךיז ץנערעפנָאק יד טָאה ןעײטרַאּפ עשיטַארקָאמ

 ןלעטש ךיז טעװ יז ןעוו, ןכיירגרעד ןבַאגפיוא עריא ןעק עיטַארקָאמעדילַאיצ

 -ַאב ןדעי ןיא טצוװו ןוא ןעײטרַאּפ עזַאושזרוב יד ןגעק קידנעטשטסבלעז

 םַארגָארּפ םענעגייא ריא ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןלעטשסױרַא לַאפ ןרעדנוז

 רַאפ ןענעכער רימ, ..."קיטקַאט ערענָאיצולָאװער ענעגייא ריא ןדנעװנָא ןוא

 ,ןעײטרַאּפ עזַאושזרוב יד טימ ןעגנודניברַאפ ןיא ןטערטוצניײרַא ךעלגעממוא

 -ַאטעלָארּפ ןופ ןטפערק עלַא ןצונוצסיוא -- ליצ ַא רַאפ ךיז ןלעטש עכלעוו
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 -עדרָא רעזַאושזרוב רעד ןופ טנורג ןפיוא דנַאלסור ןכַאמוצרעביא ידכ ,טַאיר
 ךעלגעמ רונ יו ןקעלּפטנַא וצ טונימ ןייא ףיוא קידנרעהפיוא טשינ, ..."גנונ
 קידנטערטּפָא טשינ ,ןעײטרַאּפ עזַאושזרוב יד ןופ רעטקַארַאכ ןסַאלק םעד
 ךיז קידנגָאזּפָא טשינ ןוא קיטקַאט רערענָאיצולָאװער ןוא םַארגָארּפ ריא ןופ
 ,םינינע-עיצַאזינַאגרָא ןיא טייקידנעטשטסבלעז ריא ןופ זיא טינ ליפיוו ףיוא
 ףמַאק-גנואיירפַאב םעד בילוצ ּפָא טשינ עיטַארקָאמעדילַאיצַאס יד ךיז טגָאז
 עזַאושזרוב יד ןופ ןטַאט יד וצ ןטַאט עריא ןסַאּפוצוצ סָאלק-רעטעברַא םנופ

 ןעײטרַאּפ עקיזָאד יד זַא ,יאנת םעד טימ ןלַאפ ענלצנייא ןיא ןעײטרַאּפ
 -מַאזרַאפ עקידנריאוטיטסנָאק ַא ןפורנעמַאזוצ ןרעדָאפ זנוא טימ ךיילג ןלָאז

 -עג טימ טכערילַאװ ןטקעריד ןוא ןכיילג ,םענײמעגלַא ןופ טנורג ןפיוא גנול

 .?גנומיטשּפָא רעמייה
 קָאלב םוצ ןייטשוצ ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה עיצולָאזער עטייווצ ַא

 יד ,דנַאלסור ןיא סעיצַאזינַאגרָא עלענָאיציזָאּפָא ןוא ערענָאיצולָאװער ןופ
 יעדָאפ עשיטַאמַארגָארּפ יד ןיא סָאװ םעד טימ טריוויטָאמ טרעוו גנולעטש
 "עדָאפ יד, רָאלק ןַארַאפ טשינ זיא קָאלב ןשיטַארקָאמעדילַארעביל ןופ ןעגנור

 טשינ יד ָאד זיא םעד טָאטשנָא ,?קילבוּפער רעשיטַארקָאמעד ַא ןגעוו גנור
 יד ךיוא טלעפ'ס ןוא ,"גנונדרָא עשיטַארקָאמעד, ַא ןופ גנורעדָאפ ערָאלק
 .(3** עטנַאוטיטסנָאק ַא רַאפ גנורעדָאפ

 עכלעזַא שיטַאמעטסיס ןפור וצ סולשַאב ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא'ס

 ןופ טקעיארּפ ַא ןרָאװעג טעברַאעגסױא זיא'ס .ןצנערעפנָאק עמַאזניימעג
 ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ץנערעפנָאק עטנָאנ יד .ןעײטרַאּפ .ד.ס יד ןופ קָאלב ַא
 ןופ רעייטשרָאפ יד ןענייז טייצ רעטמיטשַאב רעד וצ .םורַא םישדח 2 ןיא
 ןופ רעייטשרָאפ יד טלעפעג רעבָא ןבָאה'ס ,ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןעײטרַאּפ יד
 ךיז ןבָאה ןעײטרַאּפ .ד.ס ערעדנַא יד ןופ ןטַאגעלעד יד ..ּפ.ַאיד.ס.ר רעד
 יז ןבָאה ףוסל .ןגַארפ ייר ַא ןגעו שיוטסיואיגנוניימ ַא טימ טצענערגַאב
 רעשיטעל רעד ןופ ןוא דנוב ןופ ןטעטימָאק-לַארטנעצ יד טקיטכעמלופַאב
 ךיוא ךיז טעװ .פ.ַא.ד.ס.ר יד ביוא ,ץנערעפנָאק עטסטנָאנ יד ןפור וצ .ּפ.ַא.ד.ס
 רעד ןופ לייט רעשיטסיוועשנעמ רעד זַא ,ךיז טָאה ןזיװעגסױרַא .ןקילײטַאב
 -נָאק רעטשרע רעד ןופ ןסולשַאב יד טימ ןדירפוצ ןעוועג טשינ זיא .פ.ַא.ד.ס.ר
 ,טרעדָאפעג ןבָאה עיצקַארפ רעקיזָאד רעד ןופ רעייטשרָאפ יד .ץנערעפ
 -סיוא ןַא טימ זיולב ןצענערגַאב ךיז ןלָאז ןצנערעפנָאק עקידרעטייוו יד זַא

 טשינ רָאג ייז ןיא ךיז ןלָאז סעיצַאזינַאגרָא עקינייא זַא ןוא ןעגנוניימ ןופ שיוט
 סולשַאב םעד ןריפסיוא טנעקעג טשינ ןעמ טָאה םעד תמחמ .ןקילײטַאב
 יד ןופ קָאלב ןטסעפ ַא ןפַאש ןגעװ ןוא ןצנערעפנָאק עשידָאירעּפ ןפור ןגעוו
 רעלופ ַא רַאפ ןדָאב םעד ןטיירגוצ ןלָאז סָאװ ,ןעײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד:לַאיצָאס

 ,(:+/ גנוקינייארַאפ

 א

 טשרע ןעמוקעגרָאפ זיא ןעײטרַאּפ ,ד.ס יד ןופ ץנערעפנָאק עקידרעטייוו ַא
 ,ד,ס יד ןופ רעייטשרָאפ ןבָאה םעד רַאפ רעבָא .רעבמעטּפעס שדוח ןיא
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 רעשיאיײטרַאּפנשיװצ רערעטיירב ַא ףיוא טלדנַאהעג םַאזניימעג ןעײטרַאּפ

 זיא סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא ערענָאיצולָאװער ןוא עשיטסילַאיצָאס ןופ ץנערעפנָאק

 ןָאּפַאג יגרָאעג ןופ וויטַאיציניא רעד טיול (ץייווש) ווענעשז ןיא ןעמוקעגרָאפ

 טלָאװעג ןבָאה עטצעל יד ..ר.ס יד ןופ גנוציטשרעטנוא רעויטקַא רעד ייב

 -סיוא טװאורּפעג ןוא ןעגנוטכיר עשיטסילַאיצָאס צלַא ןופ גנוקידנעטשרַאפ ַא

 -רַא יד ןריפסיויַא ןטימ טָאה סָאװ ,ןָאּפַאג חלג ןופ טעטירַאלוּפָאּפ יד ןצונ

 -ָאיצולָאװער ןופ טייק יד ןביױהעגנָא גרוברעטעּפ ןופ ןסַאג יד ףיוא רעטעב

 ,ןשינעעשעג ערענ

 .ף.ַאיד.ס.ר ןופ רעייטשרָאפ יד וצ טדנעװעג רעירפ ךיז טָאה ןָאּפַאג

 טלַאה רע זַא ,טרעלקרעד ייז רַאפ טָאה ןוא (סעקיוועשנעמ ןוא סעקיװעשלָאב)

 ןצונַאב ךיז ףרַאד'מ זַא ,טניימ רע רעבָא ,טַארקָאמעד-לַאיצָאס ַא רַאפ ךיז

 ךיז ךיוא טָאה רע .גנושרעהטסבלעז רעד טימ ףמַאק ןיא רָארעט טימ

 -רַאפ ןייז טקירדעגסיוא ןוא דנוב ןופ טעטימָאק ןשידנעלסיוא םוצ טדנעװעג

 ןעמוקעגרָאפ זיא שינעגעגַאב ַאזַא ,רעייטשרָאפ עשידנוב טימ ןעז וצ ךיז גנַאל

 ךיז טָאה טנגעגַאב .ווענעשז ןיא דנוב ןופ לַאקָאל ןיא 1905 ץרעמ 17 םעד

 םעד טביולעג קרַאטש טָאה ןָאּפַאג .רעביל .מ ןוא יקסווָאסָאק .וו םיא טימ

 ,רָארעט ןופ בָאגוצ ַא טימ ןּפיצנירּפ .ד.ס יד רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז ןוא דנוב

 ױזַא יוװ ,טייהנעגנַאגרַאפ רעקידרעירפ ןייז ןגעו טלייצרעד ךיוא טָאה רע

 גרוברעטעּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא רעד ןופ רעריפ רעד ןרָאװעג זיא רע

 רעייטשרָאפ יד ףיוא .,ווָאטַאבוז ףעש-ענַארכָא ןטימ גנודניברַאפ ןייז ןגעוו ןוא

 ,(+* קורדנייא ןטוג ןייק טכַאמעג טשינ רע טָאה דנוב ןופ

 רעריפ רעשיטסיוװעשלָאב רעד דָארג זיא ןטַארקָאמעד:לַאיצָאס יד ןופ

 -עג טלָאמעד טָאה ןינעל .ןענָאּפַאג וצ טמיטשעג קיטסניג ןעוועג ןינעל .,וו

 "עג טָאה רע ןוא .ר.ס יד טימ טעברַאנעמַאזוצ ןופ געוו ַא ןעניפעג טלָאװ

 ,ץנערעפנָאק סנָאּפַאג ךרוד ןרעו טריזילַאער ןענעק טעװ סָאד זַא ,טנכער

 ,1905 לירּפַא 2 םעד ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סָאװ ,ץנערעפנָאק יד

 רעד ןיא) גרעבנעטור סחנּפ .ר.ס רעד ,ץעוי-לעב סנַאּפַאג טריזינַאגרָא טָאה

 ןדַאלעגנייא .(ןטַאגעלעד רַאפ עקוװַאי ַא ןעוועג זיא יקסנַא .ש ןופ גנוניואוו

 -סור ןיא קיטעט ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס 18 ןעמ טָאה

 טַאטשנעזייא יַאסיא ןעװעג ןענייז עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד ןיא .,דנַאל

 -רַאּפ .ד.ס יירד ןבָאה ץנערעפנָאק רעד רַאפ .םעדעמ רימידַאלוװ ןוא (ןידוי)

 -רעטעברַא .ד.ס עשינעמרַא ןוא .ּפיַאד.ס עשיטעל יד ,דנוב רעד -- ןעייט

 ךיז ןקילײטַאב וצ םכסה רעייז זַא ,ווירב ַא ןענָאּפַאג טקישעג עיצַאזינַאגרָא

 ךיז ןלעװ סעיצַאזינַאגרָא עלַא בוא (1 :םיאנת 2 ןופ קיגנעהּפָא ןייז טעוו

 ןפַאשעג ,גנולמַאזרַאפ-גנודנירג ַא ןופ גנודרעדָאפ יד ןציטש וצ ןטכילפרַאפ

 ןגעװ ץנערעפנָאק רעד ןופ טעברַא יד ביוא (2 ,ןלַאװ עשיטַארקָאמעד ךרוד

 גנושרעהטסבלעז רעד ןגעק גנוטערטסױרַא רעטסטנָאנ רעד ןופ עגַארפ רעד

 ףיוא ןביילב רעייז ןבָאה ייז .שיוטסיוא-סגנוניימ ַא וצ ןצענערגַאב ךיז טעוו

 -נידַאב 2 עטנָאמרעד יד ןליפרעד ןופ קיגנעהּפָא טכַאמעג ץנערעפנָאק רעד

 ןופ זיולב רעייטשרָאפ ןעמוקעג ןענייז ןעײטרַאּפ 18 ענעדַאלעגנייא יד ןופ .ןעגנוג
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 ,סעקיוועשנעמ יד ןעוועג ךיוא ןענייז ,טלעפעג ןבָאה סָאװ ,יד ןשיווצ .1

 .גָאזּפָא ןכעלטפירש ַא טקישעגוצ ןבָאה עכלעוו

 -כעבענ ןעוועג זיא סָאװ ,עדער ַא טימ ץנערעפנָאק יד טנפעעג טָאה ןָאּפַאג

 סָאװ ,ןובירט רעסיורג רעד .םרָאפ רעד ןיא ךיוא ןוא טלַאהניא ןיא קיד

 ןופ רעצרעה יד טמטרוטשעגפיוא רעירפ םישדה עכעלטע טימ טשרע טָאה

 עיצולָאװער יד ןביױהעגנָא ייז טימ ןוא ןסַאמ-רעטעברַא רעגרוברעטעּפ יד

 יו ןעזעגסיוא טָאה רע .רענדער רעזָאלפליה ַא ןעוועג ָאד זיא ,1905 ןופ

 ןוטעגּפָא םיא ןופ ךיז טלָאװ רובידה-חוכ רעד יו ,שטנעמ רענעריױלרַאפ ַא

 ןעײטרַאּפ .דיס יד ןופ רעייטשרָאפ יד .ןדָאב ןשימייה םעד ןזָאלרַאפ ןכָאנ

 -- קשח ןסיורג ןייק טשינ טימ ץנערעפנַאק רעד וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ

 ריא בילוצ סקידתושממ סעּפע ןבעג ןעק יז זַא ,טביולגעג טשינ ןבָאה ייז

 -סגנונעפע סנָאּפַאג ךָאנ דלַאב ןבָאה -- לעטשנעמַאזוצ ןקיטרַאנדישרַאפ

 יד זןַא ,ןעועג זיא טנעמוגרַא רעד .ןיגוצקעװַא טייחנגעלעג ַא טכוזעג עדער

 יד ןופ רעײטשרָאפ יד ןוא .טריזינַאגרָא קירעהעג יו טשינ זיא ץנערעפנָאק

 ,קעװַא ןענייז (רענעמרַא ,ןטעל ,דנוב ,סעקיװעשלָאב) ןעײטרַאּפ .ד.ס 4

 -עלקרעד ַא טכעלטנפערַאפ ןוא גנוטַארַאב ַא ןטלַאהעגּפָא ךיילג ןבָאה ייז

 ןיא טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה גנורעלקרעד יד .קעװַא ןענייז ייז סָאװרַאפ גנור

 -נעמַאװצ ריא רעבָא ,ץנערעפנָאק רעשיאיײטרַאּפ-ןשיװצ ַאזַא רַאפ ּפיצנירּפ

 -ַאגרָא עלַאער עקיטכיוו טלעפעג ןבָאה'ס .רעקירעהעג ןייק טשינ זיא לעטש

 בילוצ .סעיצַאזינַאגרָא עוויטקיפ עסיוועג ןעוועג ָאי ןענייז'ס תעב ,סעיצַאזינ

 ,ץנערעפנָאק יד טזָאלרַאפ ןעײטרַאּפ ,.ד.ס 4 יד ןופ רעייטשרָאפ יד ןבָאה םעד

 -וצ רעטנָאנ רעד ןיא זַא ,גנונפָאה יד ןרָאװעג טקירדעגסיוא זיא ייברעד

 עויטקַא ךעלקריוו ןופ ץנערעפנָאק א ןרעוו ןטלַאהעגּפָא ןענעק טעװ טפנוק

 .עויטקיפ ןופ טשינ ןוא דנַאלסור ןיא קיטעט ןענייז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא

 טרעדַאפעג וויטַאמיטלוא טָאה .פ.ַאד.ס רעשיטעל רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד)

 רעשיטעל :ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ןקיטיײזַאב וצ

 ,(דנַאברַאפ ,ד.ס

 :םעדעמ .װ טליײצרעד גנורעלקרעד רעד ןופ גנוטיירגוצ רעד ןגעוו

 יז רעבָא ,גנורעלקרעד ַא ךיג ףיוא ןפרָאװעגנָא ןינעל טָאה ןטשרע םוצ;
 טשינ שיטסיליטס וליפא .ןסירעגּפָא ,ןקורט סעּפע .טגיטעג טשינ טָאה

 ןַאד ,סופ ןייא ףיוא ןרָאװעג טכַאמעג זיא'ס זַא ,קיטנעק ןעוועג זיא'ס .ןעוועג

 ,טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז ןוא לברַא יד טעשטַאקרַאפ ןידוי רבח ןיימ טָאה

 ןביוהעגנָא ,ךעלרעווש ,ךעלטיירב ,רעגייטש ןייז ףיוא טכַאמעג סע טָאה רע

 ןעוועג זיא'ס ןוא ,'עיצולָאװער' טימ טקידנעעג ,'טנעמָאמ ןשירָאטסיה' ןטימ

 ,(:+ "ךייז וצ ףרַאדַאב סע יו

 רעשיטעל רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןבירשעגרעטנוא ןבָאה גנורעלקרעד יד

 ןופ .ק.צ ןופ ,ןינעל .וו (סעקיװעשלָאב) .9.ַא.ד.ס.ר ןופ ,ןיזָאר .פ -- .ּפ.ַאד.ס

 ,(י ,רךעל --- עיצַאזינַאגרָא .ברַא .ד.ס רעשינעמרַא ןופ ,ןיפלעג .י -- דנוב
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8 
 לא +

 טיול רעדיוװ זיא 1905 רעבמעטּפעס שדוח ןופ 22720 ןופ געט יד ןיא

 ץנערעפנָאק ַא ןעמוקעגרָאפ .ּפ.ַאד.ס רעשיטעל ןוא דנוב ןופ וויטַאיציניא רעד

 ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא יז .ןעײטרַאּפ עשיטַארקָאמעדילַאיצָאס יד ןופ

 -נעמ ןוא סעקיװעשלָאב -- .ּפ.ַאד.ס.ר יד :ןטערטרַאפ ןענייז ןעוועג .עגיר

 -רַאּפ עשיניַארקוא .ווער ,.ל.פ.ק.ד.ס ,ּפ.ַאד:ס עשיטעל ,דנוב רעד ,סעקיוועש

 לייו ,רעטערטרַאפ ןייק טַאהעג טשינ טָאה סָאװ ,ד.ס עשינעמרַא יד .ייט

 םכסה ריא ןבעגעג םעד ךָאנ טָאה ,טעּפש ןעמוקַאב גנודַאלנייא יד טָאה יז

 .סעיצולָאזער יד ףיוא

 זיא ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא סָאװ ,עגַארּפ עשיטילָאּפ עלַארטנעצ יד
 טָאה'מ סָאװ ,עמוד רעטריטקעיָארּפ רעד וצ גנואיצַאב רעד ןגעוו ןעוועג
 -רעד וצ לטימ ַא ןוא גנוטערטרַאפ-סקלָאפ ַא ןופ גנושלעפ ַא רַאפ טכַארטַאב
 ןַא רַאפ ןעוועג ןענייז ,סעקיוועשנעמ יד ץוחַא ,עלַא .עיצולָאװער יד ןקיטש
 "עג טריפעג זיא עגַארּפ רעד ןגעװ ןלַאװ-עמוד יד ןופ טָאקיָאב ןוויטקַא
 ,עיצולָאזער ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ףוסל .עיסוקסיד ערעגנעל ַא ןרָאװ
 יד זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג זיא גנוריוויטָאמ רעד ןיא .טָאקיָאב וצ טפור עכלעוו
 .גנושרעהטסבלעז עשירַאצ עקידלקַאװ יד ןקיטסעפרַאפ וצ לטימ ַא זיא עמוד

 יד ןוא טכערילַאװ טמוקַאב גנורעקלעפַאב רעד ןופ לייט רעניילק ַא זיולב

 -ַאב ַא זיולב ןייז טעװ יז -- ץנעטעּפמָאק עטצענערגַאב ַא ןבָאה טעװ עמוד
 ןקיטייזַאב וצ עבַאגפיוא יד טייטש .ד.ס רעד רַאפ .טפַאשרעּפרעק עקידנטַאר
 -סקלָאפ ןטנּפָאװַאב ַא ןטיירגוצ ןעמ ףרַאד קעווצ םעד רַאפ ןוא םישזער םעד
 "ער רעשיטַארקָאמעד ַא רַאפ סױרַא ךיז טגָאז עיצולָאזער יד ,דנַאטשפיוא
 ךרוד ןפַאשעג ,עטנַאוטיטסנָאק ַא ךרוד ןרעוו טרימַאלקָארּפ לָאז סָאװ ,קילבוּפ
 יד רַאפ ןרעװ טצונעגסיוא ףרַאד עינַאּפמַאק-לַאװ יד ,ןלַאװ עשיטַארקָאמעד
 עשיטילָאּפ עניײמעגלַא ןריפכרוד --- ןלַאװ יד ןופ גָאט ןיא .ןעגנוזָאל עקיזָאד

 יד זַא ןעלטימ עלַא ןדנעװנָא ךיוא יוװ ,סעיצַארטסנָאמעד ןוא ןקיירטש
 -רַאפ יד ןרעטשעצ ןעמ לָאז ,קיטיונ ביוא .ןעמוקרָאפ טשינ ןלָאז ןלַאװ

 ןלַאװ יד ןרעו טריפעגכרוד ןלעוו'ס ואוו ,ןעגנולמַאז

 ןגעו ןטקעיָארּפ-עיצולָאזער יירד ךיז רַאפ טַאהעג טָאה ץנערעפנָאק יד
 -,גרָא ןוא (סעקיװעשלָאב) .ּפיַאד.ס.ר ןופ .ק.צ ,דנוב ןופ :ןלַאװ-עמוד יד
 ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא עזַאב סלַא .(סעקיוועשנעמ) .פ.ַא.ד.ס.ר ןופ עיסימָאק
 -סיוועשנעמ ןופ םיטש רעד ןגעק ןעמיטש עלַא טימ .דנוב ןופ טקעיָארּפ רעד
 ,טָאקיָאב רַאפ עיצולָאזער יד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא רעיײטשרָאפ ןשיט

 םורַא םישדח ןבלַאהטירד ןיא סולשַאב ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא'ס

 -גָאט רעשירָאזיװָארּפ רעד ןיא .ץנערעפנָאק עקידרעטייו ַא ןטלַאהוצּפָא

 ןגעו טקנוּפ ַא ןעוװעג ךיוא זיא ,ןרָאװעג טקרעמעגנָא זיא סָאװ ,גנונדרָא

 .ד.ס עלַא ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ןייא ןיא ןקינייארַאפ

 ןיז טשינ טעוװ ןקיניארַאפ ביוא ,ןרעטנענרעד ייז רעדָא סעיצַאזינַאגרָא
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 .קיצ םעד ןבעגעגרעביא ןעמ טָאה ץנערעפנָאק יד ןריזינַאגרָא .ךעלגעמ

 ,(סעקיװעשלָאב) .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ .ק.צ ןוא דנוב ןופ

 -רעטנוא ערעייז ןבעגעג ןבָאה ץנערעפנָאק רעד ןופ רעמענלײטנָא יד

 רעד ןופ רעייטשרָאפ םעד ץוחַא ןסולשַאב ענעמונעגנָא יד ףיוא ןטפירש

 יד ןבעג וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רעכלעוו ,(סעקיוועשנעמ) עיסימָאק .גרָא

 ץנערעפנָאק רעד ןגעוו גנודלעמ יד ןביירשרעטנוא םייב .טפירשרעטנוא

 -ניא רעשיטסירעטקַארַאכ רעדנגלָאפ ןעמוקעגרָאפ זיא סעיצולָאזער יד ןוא

 ,ב"א ןטיול ןייג ןלָאז ןטפירשרעטנוא יד זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס .טנעדיצ

 וצ טדנעוװעג ךיז טָאה (סעקיוועשלָאב) .ּפ.ָא.ד.ס.ר .ק.צ זופ רעייטשרָאפ רעד

 רעכיילג רַאפ טשינ ריא טלַאה יצ :עגַארפ ַאזַא טימ רעייטשרָאפ עשידנוב יד

 ןופ דנוב-רעטעברַא רעששידיי רענײמעגלַא טָאטשנָא דנוב טושּפ ןביירש וצ

 סע ןיא ךייא רַאפ, :טגָאזעג ייברעד טָאה רע ?דנַאלסור ןוא ןליוּפ ,עטיל

 טסייו ריא .רעשידי" טרָאװ סָאד ןייז טשינ לָאז'ס זַא ,רעמעװקַאב ךָאד

 עיצַאמַאלקָארּפ יד ןוא ןדיי וצ דנַאלסור ןיא ךיז טיצַאב ןעמ ױזַא יו ךָאד

 ץוחַא .ןרעו טײרּפשרַאפ טיירב ךָאד טעװ (סעיצולָאזער יד טימ גנודלעמ יד)

 טשינ טייוו ןוא דנוב ןגעוו עלַא ןסייוו סעיצַאזינַאגרָא יד ןיא זנוא ייב ,םעד

 -נוב יד .?עיצַאזינַאגרָא עשידיי ַא זיא דנוב רעד זַא ,טנַאקַאב זיא עלַא רַאפ

 יז זַא ,טרעלקרעד ןוא ןעוועג םיכסמ טשינ םעד ףיוא טָאה עיצַאגעלעד עשיד

 .דנוב טרָאװ סָאד ןרעמַאלק ןיא ןוא ןעמָאנ רעלופ רעד ןייז לָאז'ס טגנַאלרַאפ

 -נוא ןכָארטשעגרעטנוא ףרַאש (ןטַאגעלעד עשידנוב יד) רימ ןבָאה ייברעד;

 רעד ןטלַאהַאב טרעוװ סעיצַאזינַאגרָא עשיסור יד רַאפ סָאװ ןרעיױדַאב רעז

 ,("טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעטריזינַאגרָא ןַא טריטסיזקע'ס זַא ,טקַאפ

 ןופ -- סעיצקַא ןוא ןעגנוטַארַאב ערעדנַא ייר ַא ךָאנ ןעוועג ןענייז'ס

 ערעדנַא ןופ רעייטשרָאפ טימ -- בַאטשסַאמ ןלַאקָאל ןיא לָאצ עסיורג ַא ייז

 -ײטַאבטימ ןעוועג דנוב רעד זיא רָאי ןופ ןכָאװ עטצעל יד ןיא .ןעײטרַאּפ

 ,טַארירעטעברַא רעגרוברעטעּפ ןיא טקיל

 רעמַאזנימעג רעד ןרָאװעג טזָאלעגסױרַא זיא 1905 רעבמעצעד ןיא

 ןטימ דנוב ןוא .ר.ס ,.ּפ.ַא.ד.ס.ר ,טַאר-רעטעברַא רעגרוברעטעּפ ןופ ףורפיוא

 ,קיירטש ןשיטילָאּפ םענײמעגלַא םוצ ףור ןשיטַאמַארד
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 ןעייטרַאּפ ערעדנַא יד ןוא דנוב רעד 8

 ייב ײטרַאּפ עשיטילָאּפ עקיצנייא יד ןעוװועג דנוב רעד זיא ןרָאי ךשמב
 בילוצ טריזינַאגרָא ןעוועג ןענייז ןעגנוריּפורג ןוא ןעגנוטכיר ערעדנַא יד .ןדיי
 טשינ ךיז ןבָאה ייז רעבָא ,םימעט עלַאנָאיצַאנ ןוא עזעיגילער ,עשיגָאלָאעדיא
 ךיז טָאה 1905 ןיא טשרע .ןבַאגפיוא עשיטילָאּפ עטערקנָאק ןייק טלעטשעג

 "עג ערענָאיצולָאװער יד ןופ גנוקריו רעד רעטנוא .טרעדנעעג דליב סָאד
 .רעגריב עשידיי סָאד ךיוא טָאה עירעּפמיא רעדנעלסור רעד ןיא ןשינעעש
 ,ןריזינַאגרָא ךיז שיטילָאּפ ןביוהעגנָא םוט

 ןעגנולמַאזרַאפ ןעמוקעגרָאפ טעטש ייר ַא ןיא ןענייז 1905 ץרעמ ןיא
 ,"רָאפנעמַאזוצ-דנַאל ַא ףיוא ןדיי עלַא; ןופ ןטַאגעלעד ןלייוו וצ ןלהוש יד ןיא

 ַא ןופ ןרָאװעג טכַארטרַאפ זיא סָאװ ,רָאפנעמַאװצ םעד ןופ עבַאגפיוא יד
 וצ ןייז טלָאזעג טָאה ,גרוברעטעּפ ןיא רעוט-ללכ עשידיי עטנַאקַאב עּפורג

 -כערַאבכיײלג ןכיירגרעד וצ ןעימַאב ךיז לָאז סָאװ ,טפַאשרעּפרעק ַא ןפַאש
 ןסילשַאב טפרַאדעג קיטייצכיילג ןבָאה ןעגנולמַאזרַאפ-לַאװ יד ,ןדיי רַאפ גנוקיט
 .גנוקיטכערַאבכײלג רעשידיי ןגעוו גנוריגער רעד וצ סעיציטעּפ ןקיש וצ
 ןוא רעטעברַא עטריזינַאגרָא ןעמוקעג ךיוא ןענייז ןעגנולמַאזרַאפ יד ףיוא
 ןבָאה ייז עכלעוו ןיא ,סעדער טימ ןטערטעגסױרַא ןענייז רעייטשרָאפ ערעייז
 יד ןזיועגפיוא ןבָאה ייז .טקנוּפדנַאטש ןשידנוב םעד טגנערבעגסױרַא
 -כיילג ןעמוקַאב ןענעק ןדיי יד זַא ,גנולעטשנייא רעד ןופ טייקידכעבענ
 -ימעסיטנַא רערענָאיצקַאער רעד וצ סעיציטעּפ ןקיש ךרוד גנוקיטכערַאב
 ןיא .ןפרַאװּפָארַא יז ןעמ ףרַאד ,ריא ייב ןטעב טָאטשנָא .גנוריגער רעשיט
 טזומעג ,ןטסידנוב יד ןופ סעדער יד ךָאנ ,ןרָאטַאיציניא יד ןבָאה ןלַאפ ליפ
 "ריב עשידיי סָאד רָאנ לארשי-ללכ טשינ ןריטנעזערּפער ייז זַא ,ןרעלקרעד
 ,םוטרעג

 רעוט-ללכ 67 ןופ רָאפנעמַאזוצ ַא ןעמוקעגרָאפ ענליוו ןיא זיא 1905 גנילירפ

 -כערַאבלופ ןכיירגרעד וצ דנַאברַאפ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס .טעטש 22 ןופ
 "ריב יד ןכיירגרעד טלָאװעג טָאה רע .דנַאלסור ןיא קלָאפ ןעידיי ןופ גנוקיט
 -רַאפ ןוא דנַאלסור ןיא ןדיי רַאפ טכער עלַאנָאיצַאנ ןוא עשיטילָאּפ ,עכעלרעג

 ךַארּפש ןופ טייהיירפ ךיוא יווװ ,תוליהק יד רַאפ עימָאנָאטױא עטיירב טגנַאל

 -רעכיירגרעד, ןופ גנוריפנָא רעד ןיא ןוא רָאפנעמַאזוצ ןיא .גנודליב-לוש ןוא
 -ַאנ ןוא עשיטילָאּפ ענעדישרַאפ ןופ רעטערטרַאפ ןעוועג ןענייז "דנַאברַאפ
 טייצ רָאי 2 ךרעב ןטלַאהעגנָא טָאה דנַאברַאפ רעד .ןעגנוטכיר עלַאנָאיצ

 -רַאפ טקינייארַאפ טָאה רע סָאװ ,םעד בילוצ עקַאט ןלַאפעצ ךיז זיא ןוא
 ערעדנוזַאב יירד טקיּפעגסיױא ךיז ןבָאה םיא ןופ .ןטנעמעלע עקיטרַאנדיש
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 גרעבזָאילס .ג ןוא רעװַאניװ .מ טימ עפורג-סקלָאפ עשידיי יד :ןעגנוריּפורג
 ןטסינויצ יד ןוא שארב ווָאנבוד .ש טימ ייטרַאּפ-סקלָאפ עשעידיי יד ,שארב
 ,ל טימ עפורג עשיטַארקָאמעד עשידיי ַא טריטסיזקע ךָאנ טָאה רעירפ ןופ
 ,ןשינערָאװַאב עסיוועג טימ דנַאברַאפ ןיא ןיירַא ךיוא זיא סָאװ ,שארב ןָאסמַארב
 -נָאק עשיסור) ןטעדַאק יד וצ טנָאנ ןעוװעג דנַאברַאפ רעד זיא שיטילָאּפ
 ,(ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לענָאיצוטיטס

 ןיא .גנוגעװַאב רעיינ רעד ןופ טצענערגעגּפָא ףרַאש ךיז טָאה דנוב רעד
 (זקע טנזיױט 60 ןיא שידיי ,1905 ץרעמ) ייז ןוא רימ .נ .א ףורפיוא ןַא
 ןטלַאהַאב ךיז ייז ןבָאה ןרָאי עגנַאל; :טגָאזעג דנוב ןופ .ק .צ רעד טָאה
 יז לָאז ןעמ טרעטיצעג ןוא ןנילעג ,ןגיוושעג ןוא ןגילעג ,רעכעל יד ןיא
 ,ןלָאצַאב --- לטימ ןייא טַאהעג ייז ןבָאה ןרָאי עגנַאל ,ןקרעמַאב טשינ הלילח

 ןסעגרַאפ ייז טעװ ןעמ זַא -- גנונפָאה ןייא ,ןגייוושליטש --- האופר ןייא
 תומולח טימ תורצ ערעייז ןופ טייקרעטיב יד טסיזרַאפ ייז ןבָאה ןֹרָאי עגנַאל
 ,רעגריב ןייק טשינ ןענייז ייז זַא ,קנַאדעג םעד טימ טבעלעג ןוא ןויצ ןופ
 ןביוהעגנָא ייז ןבָאה טציא .ןעניואוו ייז ואוו ,דנַאל םעד ןיא עדמערפ רָאנ
 טימ ןריר ןביוהעגנָא ייז ןבָאה טציא ,טכער עכעלרעגריב ןגעוו ןסעומש
 .ןעגנורעדָאפ עשיטילָאּפ ןלעטשסױרַא ןביוהעגנָא ייז ןבָאה טציא ,רבא ןַא
 ךיוא סָאד ןיוש זיא ,ליופ ןוא זָאלטומ ןעוועג רעהַא-זיב זיא ץלַא ואוו ָאד

 ןעשעג ןוא ."סערגָארּפ ןופ געוו ןפיוא טירט רעקיטכיוו ןוא רעסיורג ַא
 ןיא סַאלק-רעטעברַא ןשידיי ןופ ףמַאק ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא סָאד זיא
 -דע ךָאנ ןבָאה ייז, ,.ללכב דנַאלסור ןיא ףמַאק ןרענָאיצולָאװער םעד ןופ

 רעד זַא ןוא טשינ ןעמ טעב טכער זַא ,ללכ ןטלַא םעד ןעמונַאב טשינ םויה
 ןקיש ייז; .."ריא רַאפ טשינ טפמעק סע רעוו ,טייהיירפ יד טרעוו טשינ זיא
 רעטסנעלק רעד .."'טעטימָאק-ןרָאטסינימ ןיא תושקב ערעייז הענכה טימ
 ,ךיוש ןעייטשרַאפ ,ןלַאקידַאר עשידיי יד ,עיזַאושזרוב רעשידיי רעד ןופ לייט

 -רַא רעשיטילָאּפ רעצנַאג רעד טימ ןדנוברַאפ גנע זיא עגַאל עשידיי יד זַא

 -סױרַא טשינ םויה-דע ךָאנ טָאה ייז ןופ רענייק רָאנ, ..,.דנַאלסור ןיא גנונד
 טָאה רענייק :ןבערטש ייז גנונדרָא רעשיטילָאּפ ַא רַאפ סָאװ וצ ןפָא טגָאזעג
 ןיוש ךיז ןרעה סע םגה ,"קילבוּפער רעשיטַארקָאמעד ַא ןגעוו טנָאמרעד טשינ
 הכולמ רעד ןופ גנונדרָא יד ןכַאמרעביא ךעלטנירג; ףרַאד ןעמ זַא ,ןעמיטש

 ,"דנַאלסור ןיא
 רעקיטילָאּפ עלַארעביל יד ןופ הזעה רעד ןגעק סױרַא טערט ףורפיוא רעד

 "רַא עשידיי ,זנוא; ..."קלָאפ ןשידיי ןצנַאג םנופ ןעמָאנ ןיא , ןדייר ןלעוװ וצ

 ..."ןגָאװ ןלַארעביל רעייא ןיא ןענַאּפשוצניײא ןטָארעג טשינ ךייא טעװ ,רעטעב

 ,ןרעדָאפ רימ .טכער עכעלרעגריב עכיילג טימ טשינ ךיז ןענעגונגַאב רימ,
 גנודליב ןעמוקַאב וצ טייקכעלגעמ ַא ןריטנַארַאג זנוא לָאז הכולמ יד זַא

 רעטייו טשינ ןעייג ןעגנורעדָאפ ערעייא; ..."ךַארּפש רענעגייא רעזנוא ףיוא
 ןופ ךַארּפש רעד ףיוא ךעלדנעטשרַאפטסבלעז -- גנודליב ףיוא טכער ןופ
 ערעייא לייוו ,םעד טימ ךיז טנגונגַאב ריא ןוא -- עיצַאנ רעקידנשרעה רעד
 שיטַארקָאמעד ַא ןרעדָאפ רימ ..."ןגרָאזרַאפ גנודליב טימ סָאד טעװ רעדניק
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 ידע ןַא ,ןפָאה ייז --- עיצולָאװער ןופ געוו ןפיוא עטנַאוטיטסנָאק עטלייוועג

 ."טכער עריא ןופ ןגָאזּפָא ןײלַא ךיז טעװ גנוריגער עשירַאצ
 -ַאב עוויטיזָאּפ יד ןכָארטשעגרעטנוא ךיוא טָאה עסערּפ עשידנוב יד

 ןלַארעביל עשידיי יד ןוא םוטרעגריב עשידיי סָאד סָאװ טקַאפ ןופ גנוטייד

 -טשינ יד טריקיטיוק קיטפעה ייברעד רעבָא ,שיטילָאּפ ךיז ןריזינַאגרָא
 -טסבלעז רעשירַאצ רעד עגונב גנורעדָאפ ערָאלק-טשינ יד ןוא טייקטסיירד
 .עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא םייריש עשירָאטַאלימיסַא יד ךיוא יוװ ,גנושרעה

 עּפורג רעשיטַארקָאמעד רעשידיי רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטימ תוכייש ןיא
 דנוב ןופ ןַאגרָא רעשידנעלסיוא רעד טָאה ,ןסולשַאב ענעמונעגנָא יד ןוא
 ףרַאד "ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד עשידייי ַא ןפַאש ןופ וואורּפ רעד; :ןבירשעג
 ײטרַאּפ עיינ יד .גנוניישרעד עוויסערגָארּפ ַא רַאפ ןרעוו טכַארטַאב קפס ןָא
 -ָארּפ ןשידיי םעד ּפָא טלייט סָאװ ,עיניל-ץענערג יד רעפרַאש ןָא ךָאנ טקרעמ
 יד ןבעל םוצ סױרַא טפֹור ןוא עיזַאושזרוב רעשידיי רעד ןופ טַאירַאטעל
 ןבָאה ןעק דנובב רעד עכלעוו ףיוא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש
 -ַאֹּפ עטשרע יד קידנסירגַאב ..."גנוקריוו עקידנלַארטשַאב עכַאװש ַא זיולב
 ןפרַאד ,עיטַארקָאמעד רעזַאושזרוב רעשידיי רעד ןופ גנוטערטסיורַא עשיטיל
 ןעניגַאב עמַאס ןופ טָאה םזילַארעביל רעשידיי רעד זַא ,ןענעקרענָא רעבָא רימ
 "סיוא ןטלוב ַא ןענופעג טָאה סָאװ ,טייקרעגָאמ עשיטילָאּפ ַא טקעלּפטנַא
 -רַאפמוא רעטרע לייט ןיא ,םענעמואוושעצ ,ןרָאלק-טשינ םעד ןיא קורד
 .טזָאלעגסױרַא ןבָאה ייז סָאװ ,"ןימאמ ינא , ןכעלדנעטש

 -דנַאטש ןלַאיצָאס ןוא ןשיטילָאּפ ןופ "ןימאמ ינא, םעד ןריקיטירק ןכָאנ
 -ַארקָאמעד ַא רַאפ ןוא םזירַאצ ןגעק רָאלק ךיז ןגָאזסױרַא טשינ רַאפ ,טקנוּפ
 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא ךיוא גנוצענערגּפָא ןַא טמוק ,קילבוּפער רעשיט
 יסַא עקידרעירפ טימ ןוט וצ ָאד טָאה ןעמ זַא ,ןזיוועגנָא טרעוו סע .עגַארפ
 ןענעק רעבָא ,טקנוּפדנַאטש רעייז ןופ ןטערטעגּפָא ןענייז סָאװ ,ןרָאטַאלימ
 :טגָאז ןַאגרָא רעשידנוב רעד .געוו םעיינ ןפיוא טנעװקעסנָאק ןייג טשינ
 ןופ רעטקַארַאכ ןשיטילָאּפ ןגעק ןרָאטַאלימיסַא יד ןופ ןעגנורעדיוורעד יד;
 -ָאל ןטושּפ ַא ףיוא טעדנירגַאב ןענייז עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ רעד

 ןפיוא ןוא ןבעל ןלערוטלוק לַאנָאיצַאנ ןופ גנוביוטשעצ רעד ףיוא :סוקָאפ ןשיג
 .םוכס ןצנַאג ןטימ גנודניברַאפ ַא ץוחמ םיא ןופ םָאטַא ןדעי ןטכַארטַאב
 -םוקמ רעטצעל רעד זיא סָאד --- 'הכולמ רעד ןופ טעטילַאנָאיצַאנ יד ןלײטּפָאי

 -ימיסַא עטּפַאלקעצ קידנעטשלופ יד ךָאנ ךיז טעװעטַאר סע ואוו ,טלקמ
 טקור 'עּפורג עשיטַארקָאמעד עשידיי יד', סָאװ ,טקַאפ רעד ...?עיצַאל
 טשינ טייו ךָאנ טָאה יז זַא ,רָאלק טזייו ,ןלײטּפָאי ןופ גנוזָאל יד סױרַא

 רעשיפַאלקש רעד ןופ ןוא עיגָאלָאכיסּפ רעשיפַאלקש רעד ןופ טריּפיצנַאמע

 טימַאב ,סיוא טעז ,יז עכלעוו טימ ,ןרָאטַאלימיסַא יד ןופ גנואיושנָא-טלעוו

 ,(:5: "ןסיירוצרעביא ךיז
 ,טזָאלעגסױרַא טָאה עפורג עשיטַארקָאמעד עשידיי יד סָאװ ,ףורפיוא ןיא

 -- ןליצ עטלעטשעג יד ןכיירגרעד טעװ יז ןעוו זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג זיא
 יד ןעוו ןוא ןדיי רַאפ טכער עשיטילָאּפ ןוא עכעלרעגריב עכיילג ןוא עלופ
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 -- הכולמ רעד ןופ טלײטעגּפָא ןייז ןלעו עיגילער יד ןוא טעטילַאנָאיצַאנ

 עקידנעטשטסבלעז סלַא ץנעטסיזקע רעזנוא ןסיירעביא רימ ןלעװ טלָאמעד ;

 ?קידנכערּפשטנַא יד ןיא ןייגרעביא ןלעװ רימ ןוא עיצַאזינַאגרָא עשיטילָאּפ
 ענעגייא ןַא ןעז ןיא ךיוא .?ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ-לַאיצַאס עשהכולמ ןײמעגלַא
 טרירטסנַאמעד זיא גנוניישרעדיגנַאגרעביא ןַא יו זיולב עיצַאזינַאגרָא עשידיי
 טשינ ךיז ןבָאה גנוגעװַאב רעד ןופ ןגָאלָאעדיא ןוא רעריפ יד זַא ,ןרָאװעג
 עשידיי יד .טײהנעגנַאגרַאפ רעשירָאטַאלימיסַא רעייז ןופ ןצנַאגניא טיײרפַאב
 ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד וצ; טדנעװעג ךיז טָאה עפורג עשיטַארקָאמעד
 ײז ןוא "רעמערק ,סעקישטזַאקירּפ ,רעטסיימ ,רעקרעװטנַאה עשידיי יד וצ
 טָאה ףורפיוא רעד .?ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד; ענעגייא ןַא ןפַאש וצ ןפורעג
 רעשידיי רעד ןופ סַאלק ןייא זיולב טָאה טציא זיב; :טרעלקרעד ייברעד
 טייקידנעװטיונ יד ןעזעגנייא -- רעשירָאטעברַא רעד --- גנורעקלעפַאב
 ײטרַאּפ-רעטעברַא עשידיי יד .עפורג עקידנעטשטסבלעז ַא יװ ןטערטוצסױרַא
 ןשירעשרעהטסבלעז םעד טימ ןרָאי ןופ ךשמב שיגרענע טפמעק 'דנוב'
 ,טסעטָארּפ ןופ טסייג םעד עסַאמ רעשידי רעד ןיא טקעװ ןוא ריקליוו
 ַא יװ יז ןיא ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןטסנידרַאפ עקידנטיײדַאב עלַא ייב רעבָא
 סַאלק-רעטעברַא ןשידיי םעד זיולב ןריזינַאגרַא וצ חוכב עשיטסילַאיצָאס
 יד ןופ גנולקיװטנַא יד ןקורסױרַא טשינ ןַאלּפ ןטשרע ןפיוא טשינ ןעק ןוא

 ליײטנָא ןויטקַא ןופ ךיז יז טקיטיײזַאב ןיילַא םעד טימ רעבָא .ןצַאזנגעק-ןסַאלק
 רעד ןופ ןטכיש ערעטיירב ןופ ףמַאק ןטריזינַאגרָא ןקידנעטשטסבלעז ןיא
 ."גנורעקלעפַאב רעשידיי

 סעיזנעטערּפ יד ןגעק ןדישטנַא ןטערטעגסױרַא זיא עסערּפ עשידנוב יד
 ןופ ןעמָאנ ןיא ןדייר וצ ןלַארעביל יד ןוא עיזַאושזרוב רעשידיי רעד ןופ
 : ןבירשעג םעד ןגעוו טָאה טפירשטייצ עלַארטנעצ עשידנוב יד .לארשי-ללכ
 שיטילַאּפ רעמ ןרָאװעג ןענייז ןלַארעביל ערעזנוא סָאװ טוג רעייז זיא'ס;

 ןבָאה ,ןירַא טנַאה ןיא ןבעג ןוא ןטעב ,ךיז ןקוב טָאטשנָא סָאװ ,ןגיוצרעד
 ,סָאד רעבָא זיא גולק טשינ .ןריטסעטָארּפ ,ןרעדָאפ טנרעלעגסיוא ךיז ייז
 ,טרעוו רעייז ןרעסערגרַאפ ןוא טרָא רעייז ןסעגרַאפ ןלַארעביל ערעזנוא סָאװ
 יד טקעװעגפיוא זַא רָאלק ,לשמל ,זיא ןשטנעמ ןקיניזטסואווַאב ןדעי רַאפ
 סָאװ סָאד ,..?גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ םערוטש רעד טָאה ןלַארעביל
 יד טייקכעלגעמ יד טיג -- טכַאמ טימ טפמעק טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד
 יד רימ ןרעה רעדיװ ןוא; ..ריּפַאּפ טימ ןפמעק וצ ןלַארעביל עשידיי
 ןענייז סָאד ..'קלָאפ ןשידיי ןצנַאג םעד ןופ רעייטשרָאפ יד' -- רעטרעוו
 -צעזנגעק טימ ןסַאלק ףיױא טליײטעצ ןענייז ןדי :רעטרעװ ענייש זיולב
 טימ רעייפ ילכ ןייא ןיא ןטלַאה טשינ ןעק ןעמ יו ױזַא ןוא ןסערעטניא עכעל
 ףנעדישרַאפ ןופ רעייטשרָאפ רעד ןייז טשינ שטנעמ ןייא ןעק ױזַא ,רעסַאװ
 ,(:* "ןסערעטניא עכעלצעזנגעק
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 יא א

 ןבָאה סָאװ ,ןטכיש עכעלרעגריב ענעי ןופ דייר יד ןעוועג זיא טציא זיב
 עלערוטלוק ןיא .ןריזינַאגרָא ןוא ןריציפיטנעדיא וצ ךיז שיטילָאּפ ןביױהעגנָא
 ןשיטילָאּפ ןוא ןשיגָאלָאעדיא ןַא ייז טימ ןריפ וצ ןעוועג ךעלגעמ זיא ןעמרָאפ
 עסיורג יד .ןבעל ןשידיי ןיא טייהרעדנימ ַא ןעוועג רעבָא ןענייז יז .טיירטש
 ,םעד ןופ טייוו ץנַאג ןטלַאהעג ךָאנ טָאה ,עיסקָאדָאטרָא יד טרפב ,טייהרעמ
 חוכב ןעוועג טשינ ןענייז ןעמָארגָאּפ יד וליפא ןוא ןטייקדליו עשירַאצ יד
 טײקלַאיָאל ןוא הענכה יד טימעג ןוא קנַאדעג ריא ןופ ןבײרטוצסױרַא
 -ענָאיצקַאער יד ייב ןענייז םעד טימ טנַאה-ייב-טנַאה ,םישזער ןשירַאצ םוצ
 רעשידיי רעד ןגעק ףמַאק ןופ ןדָאטעמ עדליוו יד ןעגנַאגעג ןטכיש עשידיי ער
 ױזַא םעד ןגעוו ןעמ טָאה עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא .גנוגעװַאב-רעטעברַא
 ,ךיילג ןטייל ןרָאװעג טייצ עטצעל יד זיא ןבעל עשידיי סָאד; :ןבירשעג
 -יל ןבָאה ייז .ךיוא זנוא ייב ןַארַאפ זיא ,לידבהל םייוג יד ,ייז ייב סָאװ ץלַא
 עצרַאװש ,סענַאגילוכ ָאד ןענייז ייז ייב .ךיוא סע ןבָאה רימ -- ןלַארעב
 ןוא טעטש עשיליוּפ ייר רעצנַאג ַא ןיא .עבלעז סָאד ךיוא זיא זנוא ייב --- תואמ
 -- ערעדנַא ןוא עילָאװ-עקסנודז ,ווָאקירטעיּפ ,שילַאק ,םָאדַאר --- ךעלטעטש

 ןּפמול עשידיי ,סענַאגילוכ סעדנַאב טריזינַאגרָא ןטסילַאטיּפַאק יד ןבָאה
 -ייא ערעזנוא ןופ רעדילגטימ יד ןענייז ײצילָאּפ רעד ןופ ףליה רעד טימ
 טכוזעגסיוא ,זיוה וצ זיוה ןופ ןעגנַאגעג תואמ עצרַאװש עלַאנָאיצַאנ ענעג
 יד .חצר:-תוכמ ןגָאלשעג ייז ןופ ךס ַא ןוא רעטעברַא עקיניזטסואווַאב יד
 יד ןבָאה רַאפרעד ,ןגָאלש הרבח רעצרַאװש רעד ןפלָאהעג טָאה יײצילָאּפ
 ןעמ טָאה ןעמַאזוצ ןוא .ןריטסערַא יײצילָאּפ רעד ןפלָאהעג הרבח עצרַאוװש
 טרעדנוה זיב טריטסערַא ןפוא ַאזַא ףיוא ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא יד ןיא
 -טּפיױה יד ףיוא יװ ןזיוװעגנָא ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד עכלעוו ףיוא ,רעטעברַא
 וצ ןבעגעג טָאה; רוטנעגַא-ןפַארגעלעט רעדנעלסור יד ..."רעכַאמנטנוב
 עיירט סעּפורג טעדנירגעג ךיז ןבָאה ןדיי ייב זַא ,טלעוו רעצנַאג רעד ןסיוו
 עצרַאװש ערעזנוא .ןרענָאיצולָאװער יד סױרַא ןביג עכלעוו ,רענַאטרעטנוא
 -כערטרעדינ יו, ..."טנידרַאפ ךיוא לַאדעמ ַא ןיוש ןבָאה ,סָאד טסייה ,תואמ
 -ָאטילעמ ,רימָאטישז ךָאנ ,טציא ךיז ןגעוורעד עכלעוו ,ןדיי ןייז ןפרַאד קיט
 ..!?ײצילָאּפ רעשיסור רעד טימ גנודניברַאפ ַא ןיא ןײגוצנײרַא קסירב ןוא לָאּפ
 -רָאדרַאפ ןוא רעדליוו לפיוו רָאנ ...ןברָאדרַאפ ןוא דליוװ ןענייז ןּפמול יד,
 ,(=*"!ייז ןעגניד עכלעוו ,םיתב-ילעב ענייש עשידיי יד ןענייז רענעב

 יָאֹּפ רעד ןבעגעגסױרַא "האמ עצרַאװש, עשידיי יד טָאה רימָאטישז ןיא
 סָאװ ,בר רעד זיא קלַאװאוס ןיא .ןריטרַאװק עלַאגעלמוא עכעלטע ייציל
 ןיא ויטקַא רעייז ןעוועג ,רָאטַאנרעבוג ןטימ טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג זיא
 ןיא קינװַארּפסיא רעד ןעוו .גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד טימ ףמַאק

 עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה ,.בוג רענווָאק ,ינעיסָאר
 -ַאר םענָאיזַאק םעד ןפורעג רע טָאה ,עיצַארטסנָאמעד ַא ןריפכרוד ךיז טיירג
 טשינ טעװ יײצילָאּפ יד זַא ,טָארדעג טָאה רע ןוא םיתב-ילעב ןוא רעניב
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 ,"ךָאפ רעד טימ ןייג; טעוו'מ ביוא ,םָארגָאּפ ַא ןגעק ןדיי יד ןקידייטרַאפ
 שדוק-ילכ יד ןופ ארוק-לוק ַא טּפעלקעגסױא ןעמ טָאה תוליפת-יתב יד ןיא
 ,עיצולָאװער ַא ןכַאמ ינעיסָאר ןיא ליװ ןעמ יװ ױזַא; :טלַאהניא ַאזַא טימ
 עטיױר טימ סַאג רעד ףיוא ןײגסױרַא ןלעוװ ןעיורפ ןוא רענעמ טסייה סָאד
 סָאװ ,ןרעטלע יד רימ ןטעב ,רעדיל ענעטָאברַאפ ןעגניז ןלעװ ןוא רענעפ
 טשינ סע ןלָאז ייז זַא ,ייז ףיוא החגשה יד ןבָאה וצ ,רעטכעט ןוא ןיז ןבָאה
 םעד ץוחַא ."םעד בילוצ סעכ ןיא רעייז זיא קינװַארּפסיא רעד לייוו ,ןוט
 -עג רעד ןגעק ןטערטוצסױרַא דַאירטָא ןַא טריזינַאגרָא םיתב-ילעב יד ןבָאה
 .עיצַארטסנַאמעד רעטנַאלּפ

 -ָאטקָא ןט2 םעד ,להוש ןיא זיא ,.בוג רעשילַאק ,עילָאװ עקסנודז ןיא
 םינבר יד .עשרַאװ ןיא ןברָאטשעג זיא סָאװ ,בר ןכָאנ דּפסה ַא ןעוועג ,רעב
 ןוא םיסרוקיּפַא יד ןופ דניז יד ןופ ןעמַאטש תורצ עלַא זַא ,טנשרדעג ןבָאה
 ןבָאה םיתב-ילעב יד .ןכַאמ ףוס ַא םעד וצ זומ ןעמ ןוא טייל-תודחא יד
 ךָאנ .סעקינתודחא יד ןטָארסיױא ןוא רעוועג ןפַאש ףרַאד'מ זַא ,טדערעגּפָא
 -רָא עשידנוב יד .רעטעברַא 2 טעדנואוורַאפ סעקַאלוק עשידיי ןבָאה םעד
 דנב רעד טָאה קרַאמ ןטימ ןיא .ץושטסבלעז ַא ןפַאשעג טָאה עיצַאזינַאג
 ןוא עשידיי 300 טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס רעכלעוו ןיא ,גנולמַאזרַאפ ַא ןפורעג
 ,ןרָאװעג רָאװעג ןעמ זיא גנולמַאזרַאפ רעד ךָאנ .רעטעברַא עשיליוּפ 0
 -רַאפ רעווש 3 ןוא רבח ןייא טעגרהרעד טָאה "האמ עצרַאװש; עשידיי יד זַא
 טָאה עכלעוו ,ײצילָאּפ רעד ןופ ןגייוושליטש םייב סע זיא ןעשעג .טעדנואוו
 ןגעוו ךיז קידנסיוורעד .סַאג ןיא ןזיוװַאב טשינ ךיז העש 6 ךשמב טלָאמעד
 רעבָא יז טָאה'מ ,םיחצור יד ןופ רטנעצ ןיא קעװַא ץושטסבלעז יד זיא ,דרָאמ
 עכעלטע ןיא טרידַאקירַאברַאפ ךיז ןבָאה ייז .ןליוק לגָאה ַא טימ טנגעגַאב
 טמערוטשעג ןבָאה רעטעברַא ענעמוקעג יד .ןסָאשעג טרָאד ןופ ןוא רעזייה
 ײצילָאּפ ןזיװַאב ךיז ןבָאה טלָאמעד טשרע .ןעמונעגנייא ייז ןוא רעזייה יד
 ךיז ןוא םָארק-ןזייא ןַא טנפעעג רעטעברַא יד ןבָאה טכַאניב .רעטילימ ןוא
 -ָאטקָא 3 ןפיוא טרימַאלקָארּפ טָאה דנוב רעד .רעוועג טלַאק טימ טנּפָאװַאב
 ןיא ןעװעג ןענייז רעטעברַא עשידיי עלַא .קיירטש םענײמעגלַא ןַא רעב
 ,טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה רעטעברַא עשידיי-טשינ טימ ןקירבַאפ יד ךיוא .סַאג
 .רעטעברַא עשיליוּפ ןוא עשידיי ןופ ןעגנולמַאזרַאפ ןעמוקעגרָאפ ןענייז'ס
 ןוא "עקרַאטש, יד ןופ תוריד יד ןלַאפַאב רעטעברַא תונחמ ןענייז ףוסל
 ןופ זױה םוצ קעװַא ןענייז רעטעברַא טנזױט 3 .ןברוח ַא טכַאמעג טרָאד
 ןיא טרעטַאלפעג טָאה'ס ואוו ,גנולמַאזרַאפ ַא ןטלַאהעגּפָא ןוא רבח ןטעגרהעג
 -רָאפ ןיא סָאװ ,היול רעד ןיא .ןברק ןופ דמעה עטקיטולברַאפ סָאד טניוו
 טָאה'מ .ןשטנעמ טנזיוט 6 טקילײטַאב ךיז ןבָאה ,רעבָאטקָא 4 םעד ןעמוקעג
 ןףטפירשפיוא טימ סעטנעל ךיוא יו ,רענעפ עצרַאװש ןוא עטיור ןגָארטעג
 ןבָאה ףוסל .ןעגנַאגעגכָאנ ןענייז רעטילימ ןוא עירעמרַאדנַאשז ,ײצילָאּפ ליפ
 טָאה עסַאמ יד .ןַאמ 100 טריטסערַא ןוא םלוע םעד טלגנירעגמורַא ייז
 טשינ טָאה עסַאמ יד .עטריטסערַא יד ןעגנַאגעגכָאנ זיא ןוא טריטסעטָארּפ
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 סָאד .זיױה:טסערַא ןופ רעיוט םעד ןכערב טוװאורּפעג ןוא ןטערטּפָא טלָאװעג
 ,(+ עדמערפ עכעלטע ץוחַא ,טײרפַאב עלַא טעמכ טָאה'מ ןוא טקריוועג טָאה

 טימ רעטסיימ ןוא םירחוס ןבָאה ,.בוג רעװָאקירטעיּפ ,ןישזעשזב ןיא
 ןעמונעג טָאה'מ .רעטעברַא טריטסערַא רעטילימ ןוא ײצילָאּפ ןופ ףליה רעד
 טימ ןגָאלשעג ןעמ טָאה עטריטסערַא .ןטַאטשקרעװ יד ןופ ןוא סַאג ןופ
 טשינ ןענייז ןישזעשזב ןופ רעטעברַא עשידיי יד .ןסקיב ןוא ןדרעוװש ,סנקעטש
 ךָאנ טדנעוװעג ךיז ןבָאה ייז .ןלעטשנגעקטנַא ךיז םַאזקריװ חוכב ןעוועג
 טרעלקרעד טָאה דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשזדָאל יד .שזדָאל ןייק ףליה
 שזדָאל ןייק טזָאלעגנײרַא טשינ ייז טָאה'מ .רענישזעשזב ףיוא טָאקיָאב ַא
 -ילעב רענישזעשזב ןופ עיצַאגעלעד ַא .ךיוא ּפעלק טגנַאלרעד ךָאנ ןוא

 עטיב ַא טימ דנוב ןופ טעטימָאק רעשזדָאל םוצ טדנעװעג ךיז טָאה םיתב
 -סיוא סלַא .םורפ ןוא טוג ןייז וצ טגָאזעגוצ ןוא טָאקיָאב םעד ןעמענוצּפָארַא
 ,טלעג עמוס עסיורג ַא ןבעג וצ טיירג ןעוועג ייז ןענייז הטרח ןופ קורד
 ןוא ףעש-עירעמרַאדנַאשז םוצ קעוװַא ךיוא זיא םיתב-ילעב ןופ עיצַאגעלעד ַא
 טול ןעמ טָאה ווָאקירטעיּפ ןיא -- .עטריטסערַא יד ןעײרפַאב וצ ןטעבעג םיא
 ַא ןיא .רעטעברַא עשידיי עטריזינַאגרָא ןגָאלשעצ ןוא טריטסערַא תוריסמ
 "האמ רעצרַאװש/ רעד ןופ רעריפ ַא טעגרהרעד ןעמ טָאה םורַא טייצ רעצרוק
 ,(:** ןיקטוג קישטַאירדָאּפ רעכעלב םעד --

 זיא גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןגעק טײקוװיטקַא ןימ רעד ךיוא
 -ידיי רעד ןופ טייהרעמ רעסיורג רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןעוועג טשינ
 יד טרפב ,םוטרעגריבניילק ןשידיי ןופ ןסַאמ עטיירב יד .גנורעקלעפַאב רעש
 ןשיטילָאּפ םוצ טכַאװרעד טשינ ךָאנ טושּפ ןבָאה ,ןטכיש עשיסקָאדָאטרָא
 -ניא רעכעלטלעוו ןופ ןעגנוריּפורג ענענַאטשטנַא-יינ יד .ןקריוו ןוא ןטכַארט
 טָא ךיז ךָאנ ןריפ וצ טרידנעטערּפ ןבָאה עיזַאושזרוב-סיורג ןוא ץנעגילעט
 ,טריפעג טשינ ייז ןבָאה ייז ןעוו וליפא ,ןעמָאנ רעייז ןיא ןדייר ןוא ןסַאמ יד
 -טלעוו רעיינ רעד .טַאהעג טשינ םעד וצ טַאדנַאמ ןייק ןבָאה ייז ןעוו וליפא

 טָאה ,עיגָאלָאעדיא רעשירָאטַאלימיסַא ןַא טימ רעירפ ,רעריפ טכיש רעכעל

 עשידיי עטיירב יד ןופ ןשינעפרעדַאב יד וצ ןסַאּפוצ ךיז טווװאורּפעג טציא
 -ימיסַא ןופ ןעגנירּפשּפָארַא טזומעג רעריפ עקיזָאד יד ןבָאה אלימב .ןסַאמ
 רעייז ןיא .דרע רעלַאנָאיצַאנ רעד ףיוא ןלעטש ךיז ןוא זעּפַארט ןשירָאטַאל
 יד טָאה דנוב רעד .ןשינעלקַאװ ןייז טזומעג םעד תמחמ ןבָאה עיציזָאּפ
 .טפמעקַאב ןשינעלקַאוװ

 -טייצ עשידנוב ַא טגָאז עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו לקיטרַא ןַא ןיא
 טרילומרָאפ (1901) רָאפנעמַאזוצ ןט4 ןייז ףיוא טָאה דנוב רעד ןעװ :טפירש
 ןײלַא ןעוועג רע זיא ,עימָאנָאטױא רעלערוטלוקילַאנָאיצַאנ ןופ ּפיצנירּפ םעד

 -ייז'ס ,טרעקרַאפ .ןטלַאהעגרעטנוא טשינ םיא טָאה רענייק .עגַארפ רעד ןיא
 עשידיי יד; :שרעדנַא ןרָאװעג סע זיא 1905 ןיא רעבָא .רענגעק ליפ ןעוועג ןענ
 רעזנוא ןיא ןוטעג רעק ַא ךיז טָאה עיזַאושזרוב עלַאקידַאר ןוא עלַארעביל
 עשיטַאמָאטּפמיס יד ןצַאשרעד וצ טשינ תועט ַא ןעוװעג טלָאװ'ס ןוא טייז
 ,גנורעדָאפ ַאזַא ןקורוצסױרַא ןָא טציא טביוה יז ביוא ..."םעד ןופ גנוטיײדַאב
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 יּפָא טושּפ רעדָא טרירָאנגיא גנַאל ןוא קידתונשקע טציא זיב טָאה יז סָאװ

 -ָאפ ַא טימ ןוט וצ ןבָאה רימ זַא ,זייוװַאב רעטסעב רעד סָאד זיא ,ןפרָאװעג

 עשידיי יד; ..ףרַאד יז סָאװ ןוא טקורעגסױרַא טָאה עסַאמ יד סָאװ ,גנורעד

 -לופ ַא סױרַא טשינ ךָאנ טקור ץנעגילעטניא עלַארעביל יד ןוא עיזַאושזרוב

 -ַאב לַאפ ןטסעב ןיא .םַארגָארּפ לַאנָאיצַאנ טרילַאטעד ןוא רָאלק קידנעטש
 ןרעגרע ןיא ,םַארגָארּפ רעזנוא ןגָאזכָאנ ןטפַאהלּפענ ַא טימ ךיז ייז ןצענערג

 -פױרַא ןײלַאע .."ןטקגוּפ עכעלטנזעוו לייט ןיא סע ייז ןעיירדרַאפ --- לַאפ

 -רַאנגײא רעד טימ ןעגנורדעגכרודַא ,עיצַאלימיסַא ןופ געוו ןפיוא קידנעייג

 רעכלעוו ,ןדיי ןקידנרילימיסַא ךיז רעדָא ןטרילימיסַא ןופ עיגָאלָאכיסּפ רעקיט
 ןלערוטלוק ןופ טייקיאעפ-סנבעל עדעי ןענעקילוצּפָא טגיונעג ךעלריטַאנ זיא

 ןירעפמעק עסייה ַא ןעוועג עּפורג עקיזָאד יד זיא ,טזָאלרַאפ יז סָאװ ,ןבעל

 עשידיי יד ןטלַאהעג טָאה יז ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןופ עיצַאלימיסַא רַאפ

 -רַאשז ןקיצומש ַא רַאפ -- ךַארּפש עשידיי יד ,עיזַאטנַאפ ַא רַאפ רוטלוק

 ןגָאזּפָא ןטסלענש ןיא ןדיי יד רַאפ געווסיוא ןקיצנייא םעד ןעזעג ןוא ןָאג

 -ַאנ רעד ןופ תוריּפ יד' ךיז ןענעגייאוצ ןוא םינּפ ןלַאנָאיצַאנ רעייז ןופ ךיז

 ןוא .."רעקלעפ ערעדנַא יד ןופ !גנומיטשַאביטסבלעז רעלערוטלוק-לַאנָאיצ

 וצ ךעלטנפע טציא ןעגנואווצעג ןענייז ןשטנעמ עבלעז יד זַא ,טעז'מ ביוא

 -ןטלוק-לַאנָאיצַאנ עשידיי ןעגנַאלרַאפ וצ גנוטכילפרַאפ יד ךיז ףיוא ןעמענ

 ךעלקריוו טכערּפשטנַא סָאד זַא ,ןמיס ַא סע זיא ,גנומיטשַאבטסבלעז עלער

 ךַארּפש עשידיי יד זַא ,טײדַאב סָאד, ...ןבעל-סקלָאפ ןופ ןשינעפרעדַאב יד

 ןיק טשינ טייו ןענייז ןבעל ןלערוטלוק ןופ ןעמרָאפ עלַאנָאיצַאנ יד ןוא

 זיא ,עסַאמ ַא רַאפ יו ,עסַאמ רעד רַאפ זַא טיײדַאב סָאד ;ןבעל ןָא םָאטנַאפ

 טפול ןוא טכיל ןעמוקַאב ןעק יז ןכלעוו ךרוד רעטצנעפ עקיצנייא סָאד סע

 טסילפ סע ןכלעוו ךרוד לַאנַאק רעקיצנייא רעד ,רוטלוק רענרעדָאמ רעד ןופ
 רעדָא עשיליױוּפ יד יו, .."זייּפש עקיטסייג ןוא רעסַאװ קידעבעל ריא וצ

 עשידיי יד ךיוא ךיז ןיא ןייא טסילש ױזַא ,עגַארפ עלַאנָאיצַאנ עשיווטיל

 ןרעדנוזַאב ןדעי ןופ ןטכער עלעודיווידניא ןענעקרענָא :ןטייז ייווצ עגַארפ

 ריא ביוא ,רעדָא עלַאנָאיצַאנ יד ןופ גנורעכיזרַאפ יד ןוא םָאטַא ןכעלשטנעמ

 יו ,ויטקעלָאק ןלַאנָאיצַאנ ןצנַאג ןופ טכער עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ,טליוו

 -ָאנָאטױא רעד ןופ טייקיליוויירפ רעד ןגעק ןייז ףרַאדימ ."ללכ רעשידירוי ַא

 -ָאנָאטױא יד .ןרידנַאגַאּפָארּפ ןעגנוריּפורג עזַאושזרוב עשידיי יד סָאװ ,עימ

 ןשידירוי ַא ,ץנעטעּפמָאק הכולמ רעד ךרוד עטמיטשַאב ַא ןבָאה ףרַאד עימ

 -רעדנימ עלַא רַאפ רָאנ ,ןדיי רַאפ זיולב טשינ .טכַאמ-גנַאװצ ןוא רעטקַארַאכ

 יו םרָאפ ערעכעה ַא עימָאנַאטױא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ זיא רעקלעפ-טייה

 -עפרעדַאב עלַאנָאיצַאנ יד ןציש רעסעב ןעק ןוא עימָאנָאטױא עלַאירָאטירעט
 קיטױנ ןיולב זיא עימָאנָאטױא עלַאירָאטירעט יד .רעקלעפ יד ןופ ןשינ

 -ַארטנעצעד ןרעוו ףרַאד הכולמ יד .ןקעווצ עוויטַארטסינימדַא עסיוועג רַאפ

 -עט (2 .הכולמ ענײמעגלַא יד (1 :ןעמרָאפ-טנורג יירד ןגָאמרַאפ ןוא טריזיל

 ,('*' עימָאנָאטױא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ (3 .גנוטלַאװרַאפטסבלעז עלַאירָאטיר
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* 
 לא א

 -ילעטניא רעכעלרעגריב-לַארעביל ןוא עיזַאושזרוב דעשידיי רעד ץוחַא

 ןטנעמעלע עלַאקידַאר יד ךיוא קיטעט שיטילָאּפ ןייז וצ ןביוהעגנָא ןנָאה ץנעג

 -ַאר ןיא ןעגנומערטש ענעדישרַאפ יד ןופ .גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ
 -טּפיוה יירד טעדליבעגסיוא ךיז ןבָאה לגילפ ןשיטסילַאיצָאס ןוא ןלַאקיד

 ,פ.א.ס.י ןוא (ןויצ-ילעוּפ) .צ.9 ,(ןטסילַאיצָאס-ןטסינָאיס) .ס.ס -- ןעגנוריּפורג
 "תולג, ןיא זַא ,גנולעטש עקידרעירפ רעייז ןפרָאװרַאפ ןבָאה ייז .(ןטסימייס)

 זיאס ןוא טיקיטעט רעשיטילָאפ טימ ןעמענוַאפ טשינ ךיז ןעמ ףרַאד
 ןוא גנוקיטכערַאבכײלג רעכעלרעגריב רַאפ ףמַאק ַא ןריפ וצ יַאדכ טשינ
 -ַאב רעייז ןיא טריצנערעפיד ךיוא ךיז ןבָאה ייז .עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ
 ,םזינויצ םוצ גנואיצ

 -ַאירָאטירעט יד ןופ טקנוּפדנַאטש ןפיוא טלעטשעג ךיז ןבָאה .ס.ס יד
 .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןטלָאּפשעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטסיל
 ןבעל עשימָאנָאקע עשידיי סָאד זַא ,החנה רעד ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ייז
 ןופ טייקידנעװטינ ַא טפַאש סָאד .ןעלקיװטנַא לַאמרָאנ טשינ ךיז ןעק
 -ָאק ןוא עיצַארטנעצנָאק ַא וצ ןעגנערב טעװ גנורעדנַאװניײא יד .עיצַארגימע
 .עירָאטירעט עשידיי ַא ןכַאמ ךעלגעמ טעװ ןוא םיבושי עיינ ןיא עיצַאזינָאל
 ןיא טקנוּפ רעלַארטנעצ ַא ןעװעג זיא -- עיצַארגימע עשידיי יד ןרילוגער
 .ס.ס ןופ רָאפנעמַאזצ ןטשרע םעד ףיוא .ןעגנורעדָאפ עשיטַאמַארגָארּפ ערעייז
 רעד ןופ ריפסיוא רעד .דנוב ןגעוו עיצולָאזער ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיוא זיא
 ןסערעטניא יד ףיוא ךיז קידנציטש טשינ ,'דנוב' רעד זַא; :זיא עיצולָאזער
 ,טייקלופ רעטערקנָאק רעצנַאג רעייז ןיא טַאירָאטעלַארּפ ןשידיי םעד ןופ
 גנוטיידַאב יד קידנרירָאנגיא ,רעכלעוו ,םזילַאיצַאס ןשיטע ןַא טקידערּפ
 רַאפ טַאירַאטעלָארּפ םעד ןופ ףמַאק םעד ןיא ןטפערק-סנָאיצקודָארּפ יד ןופ
 -ָאנָאקע רעכַאװש רעייז ייב רעטעברַא עשידיי יד טגנערב ,םזילַאיצָאס םעד
 'דנוב' רעד טרעטש ןפוא ַאזַא ףיוא זַא ןוא םזיכרַאנַא םוצ עיציזָאּפ רעשימ
 גנואיירפַאב ןייז וצ טַאירַאטעלָארּפ ןשידי םעד ןופ גנַאג ןקידרעטייו םעד
 ,(1** "קורד ןלַאנָאיצַאנ םעד ןוא טפַאשרעה-ןסַאלק רעד ןופ

 ןענַאטשַאב זיא .ס.ס יד ןוא ןויצ-ילעוּפ יד ןשיוװצ דישרעטנוא:טנורג רעד

 ,רטנעצ ןרַאפ עניטסעלַאּפ זיולב טנעקרענָא ןבָאה עטשרע יד סָאװ ,םעד ןיא
 -ָאטױא רעלַאירָאטירעט, ןופ גנורעיזָאפ יד ןרעוו טכעלקריוורַאפ ןעק'ס ואוו
 ןופ גנורעדָאפ יד טקורעגסױרַא ךיוא ןבָאה ייז .קלָאפ ןשידיי ןֹּרַאפ *עימָאנ
 -וטלוק ,רעשימָאנָאקע רעטיירב טימ עימָאנָאטױא רעשיטילָאּפ-לַאנָאיצַאנ,

 רַאפ "םינינע עכעלרעניא עלַא ןיא ץנעטעּפמָאק רעלעיצנַאניט ןוא רעלער

 עכעלטע ןעוועג ןענייז ןויצ-ילעופ יד ןשיװצ .רעדנעל-תולג יד ןיא ןדיי

 טפַאשרענגעק ןופ היטנ עטלַא יד ןפורענּפָא ךיז טָאה לייט ַא ןיא .ןעגנוטכיר

 ,ףמַאק ןשיטילָאּפ םוצ
 עימָאנָאטױא עשיטילָאּפ-לַאנָאיצַאנ רַאפ ןעוועג ךיוא ןענייז ןטסימייס יד

 (ץַאלּפ ןטמיטשַאבמוא ןַא ףיוא) גנורירטנעצנָאק-רעלַאירָאטירעט רַאפ ןוא
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 ןכָאנ ּפַאטע רעקידרעטייו ַא יו ןעזעגסיורָאפ ןעוועג זיא עטצעל סָאד רעבָא
 ענעסעזעגנײא-טלַא יד ןיא עימָאנָאטױא עשיטילָאּפ-לַאנָאיצַאנ יד ןעמוקַאב

 .רעדנעל

 עשיטסינויצ-שיטסילַאיצָאס ענעמוקעגפיוא יד טפמעקַאב טָאה דנוב רעד
 ןענייז עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא .ןעגנוטכיו עשיטסילַאירָאטירעט ןוא
 -ָארּפ ןוא סעירָאעט יד טריזילַאנַא טָאה'מ עכלעוו ןיא ,ןעלקיטרַא ןענישרעד
 -רַאּפ עיינ יירד עלַא ,טריקיטירק ייז ןוא ןעײטרַאּפ עיינ יד ןופ ןעמַארג
 -טלַא יד ןיא ןבעל ןשידיי ןופ רעדליב עשיטסימיסעּפ טלָאמעג ןבָאה ןעייט

 -טנַא יד זַא ,ןויװעגנָא טָאה עסערּפ עשידנוב יד .רעדנעל ענעסעזעגנייא
 : ןבירשעג טָאה ןַאגרָא-לַארטנעצ רעשידנוב רעד .ןרעסעב םוצ טייג גנולקיוו
 -טנעצ עטצעל יד ןופ גנולקיװטנַא יד, טכַא ןיא ןעמענ ןלעװ רימ ןעוו
 םוצ טשינ ,גנואילבפיוא וצ זנוא טריפ יז זַא ,ןעז רימ ןלעװ ,ןרָאי רעקיל

 ןוא טרעדנעעגמוא טָאה דנַאלסור ןופ גנולקיװטנַא עשימָאנָאקע יד .,ןלַאפ
 .טפול רעקינירו ןרעו'ס .תוסנרפ עשידיי יד ךיוא טציא ךָאנ טרעדנע
 -רעק יא רעבירעד זיא רוד רעיינ רעד .רעטעברַא עשיזיפ רעמ ןוא ןשטנעמ
 דרַאדנַאטס:סנבעל רעד .ןטלַא םעד רַאפ רעטניזעג קיטסייג יא ךעלרעּפ
 רַאפ טרפב ,ןוטעג ביוה ַא טייצ עטצעל יד ךיז טָאה עסַאמ רעשידיי רעד ןופ
 ןַא ןביוהעגנָא טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעשידי רעד טניז רָאי 10 עטצעל יד
 -עגרָאג ערַאד ןופ ןרָאי יד רעבירַא ןיוש ןענייז'ס .ףמַאק-ןסַאלק ןטריזינַאגרָא
 טגעלפ ןעמ ןעוו ,טייצ יד ןרָאװעג ןסעגרַאפ ןיוש זיא'ס .סעקָאינח ןופ ,ךעל
 ..?קנַארק ךייא ייב זיא רעוו :לגייב טפיוק סָאװ ,םענייא ייב ןגערפ
 -טנעצ ךיז ןפיולעצ עכלעוו ,םינדחּפ עכַאװש ןייק טשינ רעמ ןיוש ןענייז ןדייג
 ,סענַאמרופ ,ןדימש ,םיבצק עטנוזעג ןבָאה רימ .יוג ןייא רַאּפ זייוורעקיל
 רעטסרעװש רעד רַאפ ךיז ןעמענ ןדיי .רעגערט-טסַאל ןוא רעקַאהנייטש
 -ירַאב ןעיוב ןדיי ,סעפורגץושטסבלעז ךעלגעמ ןענייז ןדיי ייב .טעברַא

 .?ןדַאק
 שימָאנָאקע; : ןַאגרָא רעשידנוב רעד טגָאז .ס.ס יד טימ קידנריזימעלָאּפ

 -ַאװרעסנָאק עקַאט ךעלרעמערק ןוא תוכאלמ-ילעב עניילק עשידיי יד ןענייז

 -טכער רעשידיי רעד בילוצ ,ייז ןענייז רעבָא שיטילָאּפ ,רענָאיצקַאער ןוא וויט
 טמיטשעג ךעלטנייפ קידנעטש ןענייז ייז .ןטסיסערגָארּפ בור סָאד ,טיײקיזָאל
 יז ןענעק ריא ןופ זַא ,טגייצרעביא עלַא ןענייז ייז ,גנושרעהטסבלעז רעד וצ
 טביולגעג טשינ ייז ןבָאה גנַאל טשינ רָאג ךָאנ ,ןטרַאװרעד טשינ סטוג ןייק
 קרַאטש ןזייא ןעזעגסיוא ייז טָאה גנושרעהטסבלעז יד .עיצולָאװער רעד ןיא
 -רעביא ןליוו סָאװ ,רעמיורט ,ךעלגניי עכַאװש -- ןרענָאיצולָאװער יד ןוא
 -ץלָארּפ רעדנפמעק רעד ייז טָאה רָאי עכעלטע עטצעל יד .טלעװ יד ןכַאמ
 ערעזנוא .טײקכַאװש ריא -- גנוריגער יד ןוא טכַאמ ןייז ןזיוועג טַאירַאט
 ךיז ןעיירפ ,ריא ףיוא ןטרַאװ ,עיצולָאװער רעד ןיא טשרע ןביולג רעגריבניילק
 ַא רַאפ סָאװ טימ ןסייוו עלַא .גנושרעהטסבלעז רעד ןופ הלּפמ רעדעי טימ
 ןַארַאפ ךָאנ ןענייז ייז ץוחַא .."סעיצַאמַאלקָארּפ ערעזנוא ןענעייל ייז קשח
 ,תוכאלמ-ילעב עסיוועג ,רעטסיימ --- ןטנעמעלע עשיטַארקָאמעד ענעדישרַאפ
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 -סקלָאפ ,ןרָאשזַאיָאװ ,רעטלַאהכוב ,סעקישטזַאקירּפ ערעכעה ןוא עלעטימ
 עלַא יד ייב , ...לג.ד.א ןטַאקָאװדַא ןוא םיריוטקָאד עמירָא ,רעביירש ,רערעל
 עכעלרעגריבניילק ַא -- ןבעל טרַא רעד יו עיגָאלָאכיסּפ יד זיא סעּפורג
 -רעטנוא ןַא ןופ רעדניק עזַאושזרובניילק קידנעייז , ..."עוװויסערגָארּפ ַא רעבָא
 םזילַאנָאיצַאנ רעייז .ןענָאזעג שיטסילַאנָאיצַאנ ייז ןענייז ,עיצַאנ רעטקירד
 יד ןטיבעג ךיז טָאה ייז ייב .לדמעה שיטסינויצ ַא ןיא ןעמוקַאב ייז ןבָאה
 שיטַארקָאמעד ַא רַאפ ,טעברַא-טרַאװנגעק רַאפ ןיוש ןענייז ייז --- גנומיטש
 ,(:*? ?םַארגָארּפ-טרַאװנגעק

 א
 לא יא

 "רֶא עשידנוב יד זיא ןעגנוריּפורג עשידיי ענעמוקעגפיוא-יינ יד טימ

 ייז ןבָאה ןגעקַאד .ןטעברַאוצנעמַאזוצ קינייו רָאג ןעמוקעגסיוא סעיצַאזינַאג

 .ףיַא.ד.ם.ר ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד טימ רעטרע ייר ַא ןיא טעברַאעגנעמַאזוצ

 ןוא עטיל ןיא .ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןעײטרַאּפ-,ד.ס יד טימ ןוא

 ךַאװש .פ.ַאד.ס.ר יד ןוא קרַאטש ןעוועג זיא דנוב רעד ואוו ,דנַאלסור-סייוו

 ץנַאג עטצעל יד טָאה ,טריטסיזקע טשינ ירמגל רעטרע ליפ רעייז ןיא ןוא

 עשידיי יד ואוו ,םורד ןיא שרעדנַא .דנוב ןטימ תופתוש יד טַאהעג ןרעג

 -עּפש ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןָאפ רעשידנוב רעד רעטנוא גנוגעוװַאב-רעטעברַא

 יד טָאה עירָאטירעט -םורד יד .ןטײרּפשרעדנַאנַאפ ןוא ןעלקיװטנַא רעט

 ןענַאטשטנַא ןענייז ןָא 1901 ןופ םגה ,הקזח ַא סריא רַאפ ןטלַאהעג .9.ַא.ד.ס.ר

 ןענייז ןדָאב םעד ףיוא .סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב עכיירסולפנייא ןוא עסיורג

 רעוש ץנַאג ןעמוקעגנָא זיא ..ַאד.ס.ר רעד .ןעגנובייר ליפ ןעמוקעגרָאפ

 -נָא סע זיא רעטכייל ,רעטעברַא עשיסור יד ןריזינַאגרָא ןוא ןקריוװַאב וצ

 טייקיטעט ןייז טימ טָאה דנוב רעד ןעוו .רעטעברַא עשידיי יד ייב ןעמוקעג

 ןרָאװעג סעיצַאזינַאגרָא עריא ןענייז ,רעטעברַא עשידיי יד ריא ייב ןעמונעגוצ

 זַא ,טרעפטנעעג דנוב רעד טָאה תונעט עריא ףיוא .טליוהעגסיוא קרַאטש

 ,ןטַאטלוזער עכַאװש טיג סַאג רעשידיי רעד ףיוא .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ טייקיטעט יד

 יד ואוו ,טעטש יד ןיא וליפא ןטעברַא וצ דנוב ןופ בוח ַא רעבירעד זיא'ס

 .קיטעט רעירפ ןופ ןיוש זיא ײטרַאּפ רעדנעלסור

 ןגעוו ןבָאה טעטש עשיניַארקוא יירד ןופ ןטסידנוב יד סָאװ ןרעה רימָאל

 ףיוא טקוקעג טשינ; :רימ ןענעייל סעדָא ןופ טכירַאב ַא ןיא .טגָאזעג םעד

 יָארּפ ןשידיי םעד ןשיוװצ טעטימָאק-יײטרַאּפ ןופ טעברַא רעקירָאי-6 ַא טעמכ

 "יו ןטסנעלק ןופ עיניל רעד ףיוא קידנעייג ,טָאה רע ןיהואוו) טַאירַאטעל

 רעד זיא ,(תוחוכ ענייז ןופ לייט ןטסערג םעד טעוועריקעג ,דנַאטשרעד

 ןטכיש עטירב יד :ךעלכעלפרעביוא זיולב ןרָאװעג טרירעגנָא רעטצעל

 ,טעטימָאק ןופ העּפשה רעד ץוחמ ןבילבעג ןענייז טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ

 -עברַא רעשידיי רעד וצ ךיז ןסַאּפוצ ןזיווַאב טשינ טָאה רעטצעל רעד לייוו

 טדערעג טשינ טָאה ,ןטינ ערעייז ןעמוקעגנגעקטנַא טשינ זיא ,עסַאמ-רעט

 סעדָא ןיא ןטעברַא רימ שטָאכ; ..."ךַארּפש ריא רַאפ רערעלוּפָאּפ רעד טימ
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 רעזנוא ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא זיא זנוא שטָאכ ,רָאי בלַאה ַא ןוא 2 לכה-ךס

 םוקפיוא רעזנוא ןוא ןעגנוגנידַאב זנוא רַאפ עקיטסניג טשינ ןיא רדסכ ףמַאק
 ןרָאװעג טנגעגַאב ײטרַאּפ רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעקיטרָא רעד דצמ זיא
 רעד טימ ןדניברַאפ ךיז ליפיזַא ףיוא ןזיװַאב ךָאד רימ ןבָאה ,ךעלטנייפ
 דָאירעּפ-קירטש ןטצעל םעד תעב זַא ,עסַאמ-רעטעברַא רעשידיי רעסעדָא
 ןשידיי ןופ ןָאיַאר רעד זיא סָאד) ןָאיַאר ןשיטָאטש ןיא םוטעמוא רימ ןענייז
 -יירטש יד ןופ עסַאמ רעטכידעג רעד ןיא ןעגנורדעגניײרַא (טַאירַאטעלָארּפ
 ןקיירטש עלַא טימ טריפעגנָא רימ ןבָאה םַאנסיוא ןקיצנייא ןייא ץוחַא .רעק
 -ײטרַאּפ ןטימ ןעמַאװצ ואוו ןוא ןײלַא ואו -- עסַאמ רעשידיי רעד ןופ
 (.ד.ס) עדייב טימ ואוו ןוא .ק.צ םייב עּפורג רעד טימ רעדָא טעטימָאק
 טקיטעטשַאב קידנצנעלג ןײלַא ןבעל סָאד טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא .,סעיצַאזינַאגרָא

 -עלָארּפ ןשידי םעד ןשיוװצ דנַאלסור-םורד ןיא זַא ,טקנוּפדנַאטש רעזנוא

 8-7 טימ ןקיירטש 29 ןופ ."דנוב ןרַאפ דלעפ טיירב ַא ןַארַאפ זיא טַאירַאט
 13 ןיא טָאה -- ןדיי ייז ןופ טייהרעמ עסיורג יד -- רעמענלײטנָא טנזיוט
 עדייב רעדָא רענייא טימ ןעמַאזוצ עקירעביא יד ןיא ,טריפעג ןײלַא דנוב רעד
 4? סעקיוועסטנעמ ןוא סעקיועשלָאב --- סעיצַאזינַאגרָא .ד.ס

 רעדנעלסור רעד ןוא דנוב ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד ןענייז גושטנעמערק ןיא
 -נעמַאזוצ עפרַאש וצ ןעגנַאגרעד וליפא זיא'ס .עטגנערטשעגנָא ןעוועג ײטרַאּפ
 -טסירק טנזיוט 10 ךרעב ןעוועג ןענייז טָאטש ןיא .עזרעב רעד ףיוא ןסיוטש
 ןשיװצ רקישב קיטעט ןעוועג ןענייז ןעײטרַאּפ עלַא רעבָא ,רעטעברַא עכעל
 ,(.צ.ּפ ןוא ,ר.ס ןופ סעיצַאזינַאגרָא ןעוועג ךיוא ןענייז'ס) רעטעברַא עשידיי יד
 טליּפשעג דנוב רעד טָאה ,ןכַאפ עלַא טּפַאכרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןקיירטש יד תעב
 -ַאב ןעוועג ןענייז'ס ואוו ,ןקירבַאפ-עקרָאכַאמ יד ןיא טרפב ,לָאר עסיורג ַא
 : ךיז רעסיוא ןרָאװעג זיא .ּפ.ַא.ד.ס.ר יד .רעטעברַא עשידיי ךס ַא טקיטפעש
 ןיוש רימ ןטעברַא רָאי 8 ,טהנעטעג רעדילגטימ עריא ןבָאה ,שטייט'ס --
 1905 רעמוז .רעטעברַא יד וצ זנוא טמענ ןוא דנוב רעד טמוק לָאמַאטימ ןוא ָאד
 1,500 ןעמוקעג ןענייז'ס ,להוש-רָאכ רעד ןיא גניטימ ַא ןפורעג דנוב רעד טָאה
 ןטלַאהּפָא טזָאלעג טשינ ןוא יײצילָאּפ ןעמוקעג ךיוא רעבָא זיא'ס .ןשטנעמ
 - ,גנולמַאזרַאפ יד

 דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא יד טרעלקרעד (1905 לירּפַא) ףורפיוא ןַא ןיא
 טשינ .ּפ.ַא.ד.ס.ר יד זיא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס יוװ :װַאלסָאנירעטַאקעי ןיא
 יד .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןבַאגפיוא יד ןליפרעד וצ חוכב
 עלַא ףיוא רעפטנע ןייק ןבעגעג טשינ טָאה .ּףפיַא.ד.ס.ר ןופ עיצַאזינַאגרָא
 ןופ טייז ַא ןָא ןענַאטשעג ןיא יז; ,ןסַאמ יד ןריסערעטניא סָאװ ,ןגַארפ
 ןשיוװצ רָאי עכעלטע עשפיה ןיוש רָאפ טמוק סָאװ ,ףמַאק ןכעלרעניא םעד
 ןטימ ןעמוק וצ טרעמיקעג טשינ לָאמנייק ךיוא ךיז טָאה יז ."אפוג ןדיי יד
 ,ךַארּפש רעקיצנייא רעד ףיוא ,שידיי ףיוא .טרָאװ ןשיטַארקָאמעד-:לַאיצָאס
 עשידיי יד ןשיווצ ןבָאה םעד תמחמ .ןעײטשרַאפ ןסַאמ עשידיי עטיירב יד סָאװ
 יד; .ןויצ-ילעוּפ יד גנוקריוו ַא ןעמוקַאב ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא רעטעברַא
 -ַאמעד-לַאיצָאס עשיסור יד ןשיוצ טשרעהעג רעהַא זיב טָאה סָאװ ,גנוניימ
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 ןעק דנַאלסור ץנַאג ןופ טַאירַאטעלָארּפ םעד ןופ גנוקינייארַאפ יד זַא ,ןטַארק
 ןייא ןיא רעטעברַא עלַא ןופ גנוצלעמשפיונוצ עשינַאכעמ ַא יו ןעמוקרָאפ
 עקידנריטסיזקע עלַא ןטכינרַאפ רעירפ טעװ ןעמ יװ םעד ךָאנ ,ײטרַאּפ
 ןצנַאג ןיא טָאה ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עקידנעטשטסבלעז
 ןבָאה ,טכַאמעג טכיזניה רעד ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,סעבָארּפ יד ,טיטָארקנַאב
 גנוגעװַאב ַא טימ ןריפוצנָא ךעלגעמ טשינ זיא סע .ןבעגעגנייא טשינ ךיז
 גנוגעװַאב רעד ןופ ךעלריטַאנ ןרָאװעג ןפַאשַאב טשינ זיא סָאװ ,רטנעצ ןייא ןופ
 רעטייו טרעװ סע ."ןסַאמ יד ןופ טייו רעבירעד טייטש סָאװ ןוא ןיײלַא
 ןופ גנוקינייארַאפ יד ןעמוקרָאפ ףרַאד סע תודוסי עכלעוו ףיוא ןזיוועגנָא
 .רעקלעפ עלַא ןופ סעיצַאזינַאגרָא .ד.ס יד

 -נָא ןעוועג .ּפ.ַא.ד.ס.ר טימ ןעגנואיצַאב יד ןענייז ןטנגעג ערעדנַא ןיא
 סע זיא טנגעג רעשיטלַאב רעד ןיא .תוביס ערעדנַא בילוצ טגנערטשעג
 קיטעט ןעוועג ןענייז עגיר ןיא .טעטימָאק ןויטַארעדעּפ םעד בילוצ ןעוועג
 ַא ןוא עשיטסיװעשלָאב ַא ,עשידנוב יד ,עשיטעל יד :סעיצַאזינַאגרָא .ד.ס 4
 סעיצַאזינַאגרָא 4 יד ןופ רעייטשרָאפ ןבָאה 1905 גנילירפ .,עשיטסיוועשנעמ
 סעקיװעשלָאב יד .טַאר ןקידתופתושב ַא ןפַאש ןגעוו גנוטַארַאב ַא ןטלַאהעגּפָא
 גנוטכירנייא עקיגנעהּפָאמוא ןַא ןייז לָאז טַאר רעד זַא ,טגיילעגרָאפ ןבָאה

 ןפרָאװעגרעטנוא ןייז לָאז םיא ןוא ןעײטרַאּפ ,ד.ס יד ןופ קיגנעהּפָאמוא --
 ןוא דנַאטשפיוא ןַא וצ ןעגנוטיירגוצ ןכַאמ לָאז טַאר רעד .גנולײטּפָא-ףמַאק יד
 ןפַאש ךיז ןופ רע לָאז ,ןוחצנ ַא ןופ לַאפ ןיא .ןריפנָא םיא טימ לָאז רע

 ןבָאה'ס ןכלעוו וצ ,טעטימָאק רעוויטַארעדעּפ רעד .גנוריגער עקילייוװטיײיצ ַא
 .ןעוועג םיכסמ טשינ םעד וצ טָאה ,ד.ס עשיטעל יד ןוא דנוב רעד טרעהעג
 -נעטשטסבלעזרַאפ טשינ טאר םעד רָאט ןעמ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה עטצעל יד

 -ןיברַאפ רעגנע ןיא רונ ןעמ ןעק דנַאטשפיוא ןַא ןטיירגוצ ןוא ןקיד
 רעטנוא ןוא ןעייר יד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,עסַאמ-רעטעברַא רעד טימ גנוד
 -עג טשינ ןעק דנַאטשפיוא ןַא .סעיצַאזינַאגרָא .ד.ס יד ןופ גנוקריוו רעד
 עסַאמ-רעטעברַא רעד ץוחמ טייטש סָאװ ,טפַאשרעּפרעק ַא ןופ ןרעוו טכַאמ
 רעוויטַארעדעּפ רעד .,טייקיטעט .ד.ס רעד טימ ןדנוברַאפ טקעריד טשינ זיא ןוא
 יד ןרינידרָאָאק לָאז טַאר רעד זַא ,ןַאלּפ ןייז טגיילעגרָאפ טָאה טעטימָאק

 ,דנַאטשפיױא ןַא ןופ לַאפ ןיא .סעיצַאזינַאגרָא ערעדנוזַאב יד ןופ טייקיטעט
 -תוחוכ יד ןכערּפשטנַא ףרַאד טַאר ןופ לעטשנעמַאזוצ רעד .,ןריפנָא רע לָאז
 דנוב רעד ,םיטש ןייא ןבָאה ןלָאז ןטעל יד :טָאטש ןיא ןשינעטלעהרַאפ
 -- סעיצַאזינַאגרָא עכַאװש -- סעקיוועשנעמ ןוא סעקיועשלָאב יד ,םיטש ןייא
 יד ןוא ןעוועג םיכסמ טשינ ןבָאה סעקיװעשלָאב יד .םיטש ןייא ןעמַאזוצ
 יד סָאװ ,םעד בילוצ .,ןרָאװעג ןסירעגרעביא ןענייז ןעגנולדנַאהרעטנוא
 ןגעו תועידי עשלַאפ טײרּפשרַאפ ןפורפיוא ערעייז ןיא ןבָאה סעקיװעשלָאב

 -ַאב יד ןסיירוצרעביא ןסָאלשַאב רעטצעל רעד טָאה ,טעטימָאק ןוויטַארעדעפ
 ,סעקיװעשלָאב יד ןופ טעטימָאק ןטימ ןעגנואיצ

 עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןעײטרַאּפ .ד.ס יד טימ זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק ללכב
 -ַאב יד ןענייז (עשיווטיל ,עשיניַארקוא ,עשיליוּפ ,עשיטעל) ןטייהרעדנימ
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 -עג ןײלַא זיא סָאװ ,רעשידנעלסור רעד טימ יװ ,ערעסעב ןעוועג ןעגנואיצ
 רעטיב ךיז ןבָאה ןלייט ערעדנוזַאב יד ןוא ןטלָאּפשעצ ןוא טלייטעצ ןעוו
 .ל.פ.ק.ד.ס טימ טקַאטנָאק ןיא ןעװעג דנוב רעד ןזיא ןלױּפ ןיא .טפמעקַאב

 לָאצ רעטצענערגַאב ַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא טַאהעג רעבָא טָאה עטצעל יד
 ןעגנוטערטסױרַא ענייז דנב רעד רעבירעד טָאה טעטש ייר ַא ןיא .טעטש
 עתופתושב ַא טריטסיזקע טָאה עשרַאװ ןיא) ,(:*3 .ס.ּפ.ּפ רעד טימ טרינידרָאָאק
 .ס.9.פ יד טעדנירגעג טָאה עסַאק יד .עטריטסערַא עשיטילָאּפ ןפלעה וצ עסַאק

 זיא 1905 ןיא .ריא ןיא טקילײטַאב ךיז דנוב רעד ךיוא טָאה 1903 ןופ ןוא
 ןענַאטשעגוצ .ל.9.ק.ד.ס ךיוא

 ןוא .ר.ס טימ ןפָארטעגפינוצ ךיז דנוב רעד טָאה טעטש עקינייא ןיא
 ןייז טנעקעג טשינ דייר ןייק טָאה ייז טימ טעברַאנעמַאזוצ ַא ןגעוו .ןטסיכרַאנַא
 -נָא רעייז בילוצ רקיעב ,קיטקַאט רעייז ןופ טיײקשרעדנַא רערָאג רעד בילוצ
 .רָארעט ןשימָאנָאקע ןוא ןשיטילָאּפ ןדנעוו

 יּפ לע ,ייז טימ ןטקילפנָאק עפרַאש וצ ןעגנַאגרעד זיא רעטרע לייט ןיא

 ןטַארקָאמעדילַאיצָאס יד ןגעק טצעהעג ןבָאה ייז ןעוו ,ןקיירטש תעב בור
 .ןעלטימ-ףמַאק ?ערענָאיצולָאװער, ,"עפרַאש; ןייק ןדנעונָא טשינ ןליוו סָאװ

 -רַאפ, ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד זַא ,טקידערּפעג וליפא ןבָאה ןטסיכרַאנַא יד

 -ןירּפ יד ףיוא טקוקעג טשינ ...עיזַאושזרוב רעד וצ רעטעברַא יד ?ןפיוק
 ואוו ,טעטש ןעוועג ןגעווטסעדנופ ןענייז ,תועד-יקולח עשיטקַאט ןוא עלעיּפיצ
 -ַאב עטקערָאק ןיא ןעועג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עשי.ר.ס ןוא עשידנוב יד
 .ןעגנואיצ
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 ערענָאיצולָאװער סָאד ןשעל וצ טולב שידיי 9
 רעייפ

 עיצולָאװער יד טײלגַאב טייצ עצנַאג יד טָאה ןטָאש רערעטצניפ ַא יו
 ןעגנַאלק ןוא ןעמָארגָאּפ וצ ןעגנוצעהפיוא .ןעמָארגַאּפ ןופ טסנעּפשעג רעד
 ןעוועג ןענייז -- שממ ןעמָארגָאּפ ,רָאי ץנַאג ַא טעמכ ןעוועג ןענייז ייז ןגעוו
 ,ץרעמ ןט3 םעד סע ךיז טָאה ןביוהעגנָא .רָאי ןופ ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא
 ערענָאיצולָאװער יד ןופ קילבנָא ןיא טָאה רעטייווצ רעד יַאלָאקינ רַאצ רעד ןעוו
 גָאװצ ַא ןופ טלַאטשעג ןיא עלהחנה קיטשינ ַא ןפרָאװעגוצ ןעגנוטערטסיױרַא
 רעד ןעמוקעג זיא גנוריסנַאלַאב-רטנָאק ַא יו .עמוד רעקידכעבענ ַא ןגעוו
 םָארגָאּפ רעסיורג רעטשרע רעד .תואמ עצרַאװש יד ןריזינַאגרָא וצ ףור
 ,רימָאטישז ןיא ןעמוקעג זיא רע .ןטרַאװ ךיז ףיוא טזָאלעג טשינ גנַאל טָאה
 ןופ ךשמב דנַאל ןופ ןלייט ענעדישרַאפ ןיא ןעמָארגָאּפ עכעלטע ךָאנ ןוא
 רעד ןעמוקעג זיא -- םוטעמוא ןדיי ןגעק סעצעה טימ טײלגַאב --- רעמוז
 טסעפינַאמ רעשירַאצ רעד טָאה לָאמ סָאד .רַאצ ןופ טסעפינַאמ-רעבָאטקָא
 ןעמוקעג רעבָא זיא םעד טימ קיטייצכיילג .תוחנה עקידנטיײדַאב טַאהעג ןיוש
 .ןעמָארגָאּפ רעטרעדנוה ןופ עילַאװכ ַא

 םעד ןזָאל וצ טימַאב ךיז ןבָאה תואמ עצרַאװש עריא ןוא גנוריגער יד
 -פיוא ןעוועג ןענייז טייצ רעבלעז רעד ןיא .ןדיי ןופ זיולב טשינ רעדָא-טולב
 עקינייא ןגעק ךיוא יוװ ,ללכב ץנעגילעטניא ןוא ןטנעדוטס יד ןגעק ןעגנוצייר

 טרָאד ןוא ָאד טריפעגכרוד ןוא טרישזנַארַא ןבָאה ייז .רעקלעפ-טייהרעדנימ
 -ןימ יד ןשיװצ תוטיחש עקידארומ ןוא ץנעגילעטניא ןופ ןעגנורימָארגָאּפ
 רעבָא ןענייז סָאד .זַאקװַאק ןיא (ןרעטָאט ןוא רענעמרַא) רעקלעפ טייהרעד
 יד ןופ םענרַאפ ןטימ ךיילגרַאפ ןיא ןעגנוניישרעד עטלצנייארַאפ ןעוועג
 ,ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ

 -ורעגפיוא ףיט ןענייז בשומה-םוחת ןשידיי ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד
 רעלַאנָאיצַאנ רעד ,טיונ עלַאיצָאס יד .עיצולָאװער רעד ךרוד ןרָאװעג טרעד

 ןעגנונפָאה ןוא ןעמיורט טרענעג ןבָאה גנוכַאװרעד עלערוטלוק יד ןוא קורד
 ןעזעג ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןבָאה 1905 רָאי ןיא .ןטייצ ערעסעב ףיוא
 ןשיטסיטולָאסבַא ,ןשירעקירדרעטנוא ןגעק טרילעבער ןבָאה ייז .סנַאש רעייז
 -רַאפ ןוא ןעמיוצ עלענָאיצידַארט ענעגייא יד ןגעק ןוא דנַאל ןיא םישזער
 ןוחצנ ַא ףיוא גנונפָאה יד ןוא ףמַאק ןופ דיירפ יד .ןבעל ןשידיי ןיא ןטָאב
 ןַאלּפ ןשלוויט םעד ךרוד ןרָאװעג טנטָאשרַאפ ןוא טבירטַאב רעבָא ןענייז
 ,טולב םענעגייא רעייז ןיא ןדיי יד ןעקנירטרעד וצ גנוריגער רעד ןופ

 סעדנַאב עטנפָאװַאב ןדיי יד ףיוא ןפרַאװ וצ טימַאב ךיז טָאה גנוריגער יד
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 יז רעדָא ןוט טנעקעג טשינ סע טָאה יז ואוו ,רעטרע יד ןיא .סענַאגילוכ
 רעקרַאטש רעד טימ ןבעג טשינ הצע ןייק ךיז ןלעוװ ייז זַא ,טסואוועג טָאה
 "יא עריא ךרוד טמעשרַאפמוא ןוא ןפָא ןוטעג ןײלַא סע יז טָאה ,ץושטסבלעז
 -טסירק יד ידכ .רעטילימ ןוא יײצילַאּפ רעד ךרוד --- "רעטיה:גנונדרָאק ענעג
 -פיוא ךרוד ןעמ טָאה ,תוטיחש יד טימ ןריזיטַאּפמיס לָאז גנורעקלעפַאב עכעל

 ןלַאפנָא ןליוו ןדיי זַא ,תועידי טײרּפשרַאפ עיצַאטיגַא רעכעלדנימ ןוא ןפור

 טימ ןעמַאזוצ ןלָאשטשָאק ןוא סעווקרעצ יד ןסיירפיוא ןליוו ,ןטסירק יד ףיוא
 -תלילע רעד טלעפעג טשינ ךיוא טָאה רעטרע עקינייא ןיא .םיללּפתמ יד
 "ךעלרעּפמײשַאב, ןעז לָאז'מ זַא .ןברק ןכעלטסירק ןטיירגעגוצ ַא טימ םד

 וליפא ייז ןעמ טָאה ,םיללּפתמ יד טימ רעזייה-טעבעג יד ןסיירפיוא ןליוו ןדיי יו
 יד תעב ןקַאזָאק ןוא יײצילָאּפ ןעגנולײטּפָא עקרַאטש טימ טלגנירעגמורַא
 ַא רַאפ ארומ ןוא גנונַאּפש יד ,סעצעה עשידיי-יטנַא יד .ןטסניד-סעטָאג
 ךיוא ױזַא ,םיבושי עשידיי יד ןופ בור ןסיורג ןיא ןעוועג ןענייז םָארגָאּפ
 -רעטעברַא ףיוא ןבָאה רעייטשרָאפ עשידנוב ,ץושטסבלעז וצ ןעגנוטיירגוצ יד
 ןיא הקספה רעד תעב םישרדמ:ייתב ןוא ןלהוש ןיא ךיוא יוװ ,ןעגנולמַאזרַאפ
 טָאה'מ .ןצושטסבלעז ןפַאש וצ טייקידנעוװוטיונ רעד ןגעוו טדערעג ןענווַאד
 .רעוועג טפיוקעג ןוא טלעג טלמַאזעג

 ןופ ךיז ןרעטנענרעד ןטימ טקרַאטשרַאפ ךיז ןבָאה סעצעה-םָארגָאּפ יד
 -רַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ןוא ַאכסַאּפ רעכעלטסירק רעד ןופ ,חסּפ ןשידיי
 -ַאגילוכ טריזינַאגרָא טָאה יײצילָאּפ יד .יַאמ ןט1 םעד -- בוט-םוי רעטעב
 ענעדישרַאפ טימ ןפורעגנָא ןעגנוקינייארַאפ ערעייז ןוא ןטנעמעלש עשינ
 טפַאעלעזעג ,ןטסיכרַאנָאמ ןופ טפַאשלעזעג ,ייטרַאּפ עשיטָאירטַאּפ :ןעמענ
 -כערעג יד ןריפנייא קירוצ רַאפ טעטימָאק ,גנושרעהטסבלעז יד ןצישַאב וצ
 -האמצרַאװש יד ןופ שארב ..לגיד.א ןששטנעמ עשיסור ןופ דנַאברַאפ ,טייקיט
 -טנייפ-ןדיי רעדָא עטמַאַאב-גנוריגער ןענַאטשעג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עקיד
 ןוא עיצַאטיגַא רעייז ןיא .ןטנעגילעטניא ערענָאיצקַאער-םערטסקע ,עכעל
 ,ןטסיזַאנמיג ,ןטנעדוטס ,ןקַאילָאּפ ,ןדיי ןגָאלש וצ טצעהעג ןעמ טָאה ןפורפיוא
 -קַאער עשיסור יד ."ןטסיליהינ, ,ןלַאקידַאר ,ןרענָאיצולָאװער ,ןטסילַאיצָאס
 ערענָאיצקַאער עטנַאקַאב יד ,ןטלַאהעגרעטנוא סָאד טָאה עסערּפ ערענָאיצ
 יָאק טקורדעג שיטַאמעטסיס טָאה ַאימערוו עיָאווָאנ גנוטייצ עשיטימעסיטנַא
 דנוב ןופ טייקיטעט רעד ןגעוװ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןופ סעיצנעדנָאּפסער
 -ער עצנַאג יד .ןברַאפ עטסכעלקערש יד ןיא טלעטשעגרָאפ ץלַא סָאד ןוא

 עשידיי ַא יװ ןרָאװעג טנכײצַאב זיא דנַאל ןיא גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװ
 .ךַאז

 -ָאװ) רימָאטישז ןיא ןעוועג זיא 1905 גנילירפ ןיא םָארגָאּפ רעטסערג רעד
 ןביוהעגנָא .םולשב טבעלעג טלָאמעד זיב ןבָאה ןטסירק ןוא ןדיי ואוו ,(ןיל

 -רָא טוג שינעמכַאפ ןעוועג זיא םָארגָאּפ רעד .יַאמ ןט6 םעד תבש ךיז רע טָאה
 "נָא ןענייז ןוא טנפָאװַאב קירעהעג ןעוועג ןענייז רערימָארגָאּפ יד ,טריזינַאג
 -ײצילָאּפ עקיטרָא ןוא עװקסָאמ ןופ ענעמוקעג-לעיצעּפס ןופ ןרָאװעג טריפעג
 ױזַא יו ,ןַאלּפ רעטעברַאעגסיוא יונעג ַא ןעוועג זיא'ס .סעקינווָאנישט עשיא
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 -ַאב ךיוא ךיז ןבָאה תוחיצר יד ןיא טקעריד .תוגירה יד ןריפכרוד ואוו ןוא
 .רענלעז ענלצנייא ןוא ןטנַאיצילָאּפ ערעכעה ,סעװַאטסירּפ עקינייא טקילײט

 עקיצומש יד ןוט ןלָאז סענַאגילוכ יד זַא ,טבערטשעג טכַאמ יד טָאה ללכב
 ,טעברַא

 טכַאלש עלעמרָאפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא יַאמ ןט7 םעד ,טנװָא גָאטנוז

 יירעסיש יד .ןעגנולײטּפָא-םָארגָאּפ יד ןוא ץושטסבלעז רעשידנוב רעד ןשיווצ

 -עג ןענייז תונברק רעקילטנעצ .טָאטש רעצנַאג רעד ןיא טרעהעג ןעמ טָאה
 רעקינייװ ןעװעג ןענייז רעזייה יד ןיא ןעגנורעטשעצ ןוא ןעיירעביור .ןלַאפ
 -ַאב ךיז רעריפנָא יד ןבָאה רקיעב .ןעמָארגָאּפ עקידרעירפ טימ ךיילגרַאפ ןיא
 ךיז ןבָאה ןעגנולײטּפָא-םָארגָאּפ יד ןמז-לכ .ץושטסבלעז יד ןטכינרַאפ וצ טימ
 -ילימ רעדָא ייצילַאּפ יד ןעמ טָאה ,טנַאהרעביױא יד טַאהעג רעדָא ןטלַאהעג

 -ּפִא ןעגנואווצעג ןעוועג ןענייז סענַאגילוכ יד רעבָא ןעוו .ןעזעג טשינ רעט
 רעד רַאפ געוו םעד ןעמיוצרַאפ ןוא רעטילימ ןסקַאװסיױא ךיילג טגעלפ ,ןטערט

 יד .רערימָארגָאּפ ענעבירטרַאפ יד ןגָאיכָאנ ןענעק טשינ לָאז יז ,ץושטסבלעז
 זיב טלייצעג טָאה .ָאב רעשידנוב רעד .,לָאדָאּפ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא טכַאלש

 .ןַאמ 400 ךרעב ןופ ץושטסבלעז ערעטיירב יד ןעוועג זיא םיא םורַא ןוא ןַאמ 0
 ךורב רעוט רעשידנוב רעטנַאקַאב רעד טליּפשעג טָאה לָאר עקידנריפנָא ןַא)
 ןפַאשעג ךיוא ךיז ןבָאה סעּפורג-ץושטסבלעז ערענעלק .(יליגריוו-ןהכ יכדרמ

 ריא ןיא טַאהעג טָאה ץושטסבלעז עשידנוב יד .סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ייב
 ןטעטסַאק לָאצ ַא ,סעקיַאהַאנ 200 ןוא ןלַאשזניק 50 ,ןרעװלָאװער 68 תושר

 ערעדנַא ענעדישרַאפ ייב ןוא טכַאלש רעסיורג רעד תעמ .סנזייא ןוא רעסעמ
 -עה ,ןילּפיצסיד ענעטלעז ַא ןזיװעגסױרַא ץושטסבלעז יד טָאה ןסױטשנעמַאזוצ
 ,שפנ-תריסמ ןוא םזיאָאר

 רערימָארגָאּפ יד .גָאטיײב גָאטסניד זיב ןטלַאהעגנָא טָאה םָארגָאּפ רעד
 עקידרעטייוו ףיוא טרַאװעג ןוא ץַאלּפ ןפיוא טלמַאזרַאפ ןעוועג טלָאמעד ןענייז

 יז ,ןיגמיײהַא ןסייהעג ייז ןוא רעטסײמצילָאּפ רעד ןעמוקעג זיא'ס .ןלעפַאב

 ,טגלָאפעג ךיילג םיא ןבָאה

 .עטעדנואוורַאפ 100 רעביא ןוא עטיוט 20 רעביא :ןעוועג ןענייז תונברק
 :טכַאלש-טּפיוה רעד ןופ גנורעדליש ַאזַא ןבעגעג טָאה גנוטייצ עשידנוב ַא
 ןענייז טייצ רעצרוק ַא ןיא .ןַאמ 8 לכה:ךסב ןעוועג זיא ייר רעטשרע רעד ןיא;

 טשינ ,עקירעביא יד .טעדנואוורַאפ רע ,טױט רעװ ,ןלַאפעג ןױש 8 עלַא
 ןעוועג ןענייז ייז סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טשינ ןוא ענעלַאפעג יד ףיוא קידנקוק
 סיורָאפ ןוטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה ,הנחמ רעצנַאג ַא ןגעקטנַא לפייה ןיילק ַא
 ,טנייפ יד ןלַאפַאב חוכ םעיינ טימ ןוא םירבח ערעייז ןופ רעּפרעק יד רעביא
 ןוא רעקרַאטש ץלַא ןרָאװעג זיא המחלמ יד .ןטערטּפָא טזומעג ןבָאה ענעי
 דלַאב .עטעדנואוורַאפ ןוא עטיוט ןלַאפעג ןענייז ןטייז עדייב ןופ .רעקידרעייפ
 רעדנַא ןַא ףיוא ןעגנַאגעגרעביא ןוא טלײטעגּפָא ךיז סענַאגילוכ לייט ַא טָאה

 טלגנירעגמורַא ןענייז ייז זַא ,ןעזרעד לָאמַאטימ ןבָאה םירבח ערעזנוא .טייז
 סענַאגילוכ יד ןוא לָאט ַא ןיא ןענַאטשעג ךָאנ ייז ןענייז ייברעד .ןטייז 2 ןופ
 ייז ןענייז דלַאב .רערעווש ץלַא ןרָאװעג זיא טיירטש רעד, ..."גרעב יד ףיוא
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 טָאטש ןופ זיא טלָאמעד רָאנ .טעדנואוורַאפ רעדָא טוט ןלַאפעג עלַא טעמכ

 טימ טיײינַאב ךיז טָאה טכעפעג סָאד ןוא דַאירטָא רעיינ ַא ןפיולוצ ןעמוקעג

 ייר רעצנַאג ַא ךרוד .העש 4 טרעיודעג טָאה המחלמ יד .רעייפ ןרעקרַאטש ַא

 יד ןביירטרַאפ וצ ןבעגעגנייא םירבח עטנּפָאװַאב ערעזנוא ךיז טָאה סעקַאטַא

 ,ןײרַא טָאטש ןיא ייז ןזָאלרעד טשינ ןוא ךייט טייז רענעי ףיוא רערימָארגָאּפ

 ץפיז ןייק ,ץכערק ןייק .ןרענָאיצולָאװער עטכע יװ ייז ןבָאה ןטלַאהעג המחלמ
 ןײלַא ןגעלפ עטעדנואורַאפ יד .ענעלַאפעג יד ןופ טרעהעג טשינ ןעמ טָאה

 ,רעקינייוו ליפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןרעװלָאװער יד םירבח ערעייז ןבעגרעביא

 ,(ג': "ןעוועג קיטיונ זיא'ס יו

 הילדג ןפמַאק יד תעב טיוט ןלַאפעג ןענייז ןטסידנוב עוויטקַא יד ןופ

 ביל טנעדוטס רעד ,סעקסעשט עבא ,(רעדניק 4 ןופ רעטָאפ ַא) ןָאזלעומש

 ,ערעדנַא לָאצ ַא ןוא ןוסעד ןמלק יכדרמ ,יקסנישטַאדלָאװ םהרבא ,ןייטשנייוו

 -עגסיוא ןַא ןעוועג זיא רע ,ווָאנילב יַאלָאקינ סור םעד טיוטעג ךיוא טָאה'מ

 -רַאפ ןיא ..ר.ס ײטרַאּפ רעד ןופ רעוט רעוויטקַא ןַא ןוא טנעדוטס רענעסָאלש

 ןַא ןגעו טפרַאדעג רע טָאה ץושטסבלעז רעשידנוב רעד טימ גנוקידנעטש

 ,ןטַאדלָאס ןעייר ייווצ ןשיוװצ ןײרַא זיא רע ןעוו ,ײצילָאּפ רעד טימ ןדייר ןינע |

 טסיב שטָאכ, :םיא וצ ןוטעג יירשעג ַא יקצָארַאי וַאטסירּפ-ףליהעג רעד טָאה

 ךיילג םיא טָאה'מ ןוא -- "דישז ַא ןופ רעגרע טסיב רעבָא ,דישז ןייק טשינ

 -רעד טָאה .ר.ס ןַא ,קישטרָאדיס רעטעברַא רעכעלטסירק רעד .טעגרהרעד

 װַאטסירּפ םעד -- םָארגָאּפ ןופ רעריפנָא ןוא רָאטַאזינַאגרָא-טּפױה םעד טעגרה

 טיוט םוצ ןקישטרָאדיס טּפשמרַאפ טכירעג-סגירק ַא טָאה רעטעּפש .ווָארַאױק

 .ןעגנעה ךרוד

 -ַאּפ ַא ןכָארבעגסיױא זיא רימָאטישז ןיא זַא ,ןרָאװעג טסואווַאב זיא'ס ןעוו

 עטנָאנ ןופ ןטסידנוב סעּפורג ץושטסבלעז רעד ףליה וצ טלייאעג ןבָאה ,םָארג

 ןופ עּפורג יד ,לסימָאדַאר ,ווָאנדושט ,וועשטידרעב ןופ ןרָאפעג זיא'מ : טעטש

 יד ןיא םירעיוּפ תונחמ ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ געוו ןפיוא זיא וועשטידרעב

 ןיא רעוװעג טימ ןבָאה ,.ָאב ןופ רעדילגטימ עלַא ,ןטסידנוב יד .רעפרעד

 -עגנָא עלַא ןענייז ייז ,ןטכַאלש ערעטיב ךָאנ געוו ַא ךיז ןגָאלשעגכרוד טנַאה

 ,עטעדנואוורַאפ ןיוש ייז ןופ לייט ַא ,רימָאטישז ןייק ןעמוק

 .עּפורג רעווָאנדושט רעד רַאפ טקידנערַאפ סע ךיז טָאה רעשיגַארט ליפ

 טָאה ,רימָאטישז ןיא םָארגָאּפ ןגעוו ןרָאװעג רָאװעג ווָאנדושט ןיא זיא'מ ןעוו

 -טסבלעז רעד ןפלעה וצ םירבח 14 ןיהַא טקישעגסױרַא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד

 דלַאב .ןרעטלע ערעייז ןופ דוסב ןרופ 2 ףיוא ןרָאפעגסױרַא ןענייז ייז .ץוש

 ןוטעג זָאל ַא ךיז ןוא ווַאטסירּפ רעקיטרָא רעד טסואוורעד םעד ןגעוו ךיז טָאה

 ,רָאנַאיָארט לטעטש ןיא ןעמוקעגנָא ןוא טגָאיעגרעביא ייז טָאה רע .ייז ךָאנ

 ןענייז רימָאטישז ןיא זַא ,טלייצרעד ייז ןוא םירעיוּפ יד ןפורעגפיונוצ טָאה רע

 ןפלעה ןדיי ןרָאפ ווָאנדושט ןופ .ייז ןענעליוק ןוא ןטסירק יד ןלַאפַאב ןדיי

 יד זיא ווָאנַאיַארט ןיא .ןענעכערּפָא ייז טימ ךיז ףרַאד'מ ןוא ןטסירק ןטכעש

 ןענייז סָאװ ,םירעיוּפ הנחמ ַא ןופ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא ןטסידנוב עּפורג

 עקינייא ,סנזייא םתס ןוא סעקיּפ ,סעסָאק ,קעה ,רעגנערד טימ טנּפָאװַאב ןעוועג
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 טָאה יקסדָארב בקעי עּפורג רעד ןופ רעריפ רעד .ןסקיב טַאהעג וליפא ןבָאה
 ןייא .סָאש ַא טרעהרעד ךיז טָאה'ס !רעװעג םוצ ,םירבח --- : ןוטעג יירשעג ַא
 ...ןפָאלעצ ךיז ןענייז םירעיוּפ יד ןוא טנַאה ןיא ןרָאװעג טעדנואוורַאפ זיא רעיױּפ
 -טנזיוט ַא ןוא ןקָאלג-עכריק יד ןופ ןעגנילק טָאד טרעהרעד ךיז טָאה דלַאב

 רעד ךָאנ ןוטעג זָאל ַא ךיז ןעיירשעג עדליוו טימ טָאה םירעיוּפ ןומה רעקיּפעק
 ןרעװלָאװער טימ טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה ןטסידנוב יד .עּפורג רעווָאנדושט

 םוצ ןדייר טוואורּפעג טָאה'מ .ףירגנָא םעד ןגָאלשוצּפָא טיירג ,טנַאה ןיא
 -עג ןעמ טָאה ,ןפלָאהעג טשינ טָאה סָאד ןעוו ןוא ןקיאורַאב ךיז לָאז רע ןומה
 -עד .ךעלדײמרַאפמוא ןרָאװעג זיא סיױטשנעמַאזוצ רעד .ןטפול רעד ןיא ןסָאש

 -- :ןגירשעג ןוא ןדיי רעװָאנַאיַארט ןפָאלעגוצ עּפורג רעד וצ ןענייז טלָאמ
 ןעמ טעו ךייא .רעוועג סָאד קעװַא טפרַאװ !טשינ טסיש ,טָאג ןיא טקנעדעג
 !ןענעגרהרעד ייז ןענעק זנוא ןוא ןריטסערַא זיולב

 ןרַאפ ךיז ייב ןלעוּפ טנעקעג טשינ ןבָאה ןטסידנוב רעווָאנדושט יד
 רעווָאנַאיַארט יד טיוט ןופ הנכס ןיא ןלעטש וצ טייקרעכיז רענעגייא ןופ זיירּפ
 -עגמורַא ייז ןענייז ןיע-ףרהכ .רעוועג סָאד ןפרָאװעגקעװַא ןבָאה ייז ןוא ןדיי
 "רעד שילַאיטסעב ןענייז ייז ןופ לייט ַא ןוא ןטייז עלַא ןופ ןרָאװעג טלגניר
 -וצסיורַא ךיז ןעגנולעג זיא ערעדנַא יד .טרָא ןפיוא ךיילג ןרָאװעג טעדרָאמ

 ןיא ןטלַאהַאב ךיז טװאורּפעג ןבָאה ייז ןוא טנעה עשירעדרעמ יד ןופ ןסייר
 -עג טשרָאקָא ןבָאה סָאװ ,ןדיי רעװָאנַאיָארט עבלעז יד רעבָא ,רעזייה עשידיי
 עטגָאיעג יד רַאפ ןבָאה ,הנכט ןיא ןלעטש טשינ ייז לָאז'מ זַא טרילעּפַא טַאה

 ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןזיװַאב ןבָאה 2 .טזָאלעגנײרַא טשינ ןוא ןריט יד טקַאהרַאפ
 ןבעג וצ טגָאזעגוצ ןבָאה עטּפַאכעג יד .טּפַאכעג םירעיוּפ ןבָאה יירד ,להוש
 זיא'מ .ןעניוש וצ ייז ןעוועג םיכסמ ןבָאה רעגנַאפ ערעייז ןוא טלעג-ףיוקסיוא
 טָאה ןדיי רעוװָאנַאיָארט יד ןופ רענייק רעבָא ,זיוה וצ זיוה ןופ ןעגנַאגעגמורַא
 ,טציירעצ רעמ ךָאנ םירעיוּפ יד טָאה סָאד .הטורּפ ןייק ןבעג טלָאװעג טשינ
 ןוא ןסײרוצסױרַא ךיז ןעגנולעג זיא םענייא ןוא טעגרהרעד ייז ןבָאה ייווצ
 -טנַא טנָאקעג טשינ ןבָאה ,להוש ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה סָאװ יד ,ןפױלטנַא

 ןיא .להוש יד טכַאװַאב טכַאנ עצנַאג ַא ןבָאה םירעיוּפ ערוכיש 6 לייוו ,ןפיול
 -ןבעל ייווצ יד ןזָאל וצ לבור 25 ןופ זיירּפ ןרַאפ טגנַאלרַאפ ייז ןבָאה ירפ רעד
 .ש רשוע םוצ קעװַא ןענייז רעװָאנַאיָארט עכעלטע .,ןפיולטנַא ענעבילבעג

 טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע רעבָא ,טלעג סָאד ןגיילסיוא םיא ייב ןטעב יקסנימַאק
 טָאה'מ .ןרָאװעג טגנערבעגמוא ןפוא ןשהיח ַא ףיוא ןענייז 2 יד .,ןוט וצ סָאד
 ךעלקערש ייז טָאה ןומה רעד ןוא להוש רעשרעבייוו רעד ןופ ןפרָאװעגּפָארַא ייז
 ,טעשטעילַאקעצ

 ןטסידנוב רעוװָאנדושט 9 -- ןדיי 11 ןרָאװעג טעגרהרעד ןענייז לכה-ךס
 עלַא .וָאנַאיָארט ןיא ןעוועג קילעפוצ ןענייז סָאװ ,ןדיי רעוועשטידרעב 2 ןוא
 9 יד ןופ ןעמענ יד .ןטינשעצ ןוא טעשטעילַאקעצ ךעלקערש ןעוועג ןענייז
 -רעב ןיא קיטעט רעירפ ןעוועג) יקסדָארב בקעי : ןענייז םישודק רעװָאנדושט
 סחנּפ ,טלַא רָאי 18 ןיקניליב קיזייא ,טלַא רָאי 22 (רימָאטישז ןוא וועשטיד

 -יילפ לאירזע ,(ןטנעגילעטניא 4 עלַא) רָאי 17 קיסומ לקנַאי ,רָאי 20 ץיװרָאה
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 השמ ,רָאי 28 רַאטָאלָאז לרעב ,רָאי 17 רעשיילפ בייל-ףסוי ,רָאי 18 רעש

 רעד בילוצ ,(רעטעברַא 5 עלַא) רָאי 24 ןַאמרעש לקנַאי ,רָאי 20 רעטיָאש

 ןפורעגסיוא דנוב רעד טָאה ןדיי רעװָאנַאיַארט ןופ גנוריפפיוא רעכעלדנעש
 -יָאב טנגעג רעצנַאג רעד ןיא ייז ןעמ טָאה טייצ עגנַאל ַא ןוא םרח ַא ייז ףיוא
 -רַאפ טװאורּפעג ןבָאה ןדיי רעװָאנַאַארט יד ןופ רעייטשרָאפ יד .טריטָאק
 -ַאר וצ חוכב ןעוועג טשינ ןענייז ייז זַא ,םעד טימ גנוריפפיוא רעייז ןרעפטנע
 -סיוא ןבעג טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז זַא ,טנקיילעג ןוא רעווָאנדושט יד ןעוועט
 ,(:*: טלעג"זייל

 ַא טכַאמעג ןבָאה ווָאנַאיָארט-השעמ יד ןוא רימָאטישז ןיא םָארגָאּפ רעד
 -פיוא עטיירב ַא טריפעגכרוד טָאה דנוב רעד .דנַאל ןיא קורדנייא ןקיטלַאװג
 דנוב ןופ טעטימָאק רערימָאטישז רעד .עינַאּפמַאק-טסעטָארּפ ןוא גנורעלק
 זיב; :ןררָאװעג טגָאזעג זיא'ס ןכלעוו ןיא ,ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא דלַאב טָאה
 ןוא טרָא ןפיוא עטעגרהעג 20 רעביא ,רעווש ליפ -- עטעדנואוורַאפ טרעדנוה
 תיוא טכירעג ךיז רימ ןבָאה גנַאל ןיוש, .,"טיוט ןטימ ןעקנַאצ ליפ ױזַא ךָאנ

 -עגוצ טנכָאװַאב ךיז ןבָאה רימ ,סענַאגילוכ יד טימ שינעגעגַאב רעקיטולב רעד
 ןבָאה רימ ןוא ןפיוקרַאפ וצ רעייט ןבעל רעזנוא ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .טיירג

 -רעד ,רעגריב עכעלדירפ עטעגרהעג קילעפוצ 2 רָאנ .טליפרעד בוח רעזנוא
 ,ארומ ןָא ,טסיירד .ערעזנוא םירבח ענעלַאפעגישידלעה רעקילטנעצ רַאפ
 סענַאגילוכ יד טימ םירבח ערעזנוא ןבָאה טרַאּפשעגניײא ,ןסָאלשטנַא טסעפ
 סעיציזָאּפ ערעייז ףיוא ךיז ייז ןבָאה טייקכעלגעמ רעטצעל רעד זיב ,טפמעקעג
 ןסייו ,טליפרעד לָאר ריא דנצנעלג טָאה ץושטסבלעז יד זַא; ,.?ןטלַאהעג

 טָאה יז ,ןרעוו טריבַארעצ ןופ טָאטש עצנַאג יד טצישַאב טָאה יז .עלַא טציא
 -ַאב עקינייא ןיא ןטערטסױרַא רעייז ייב ךיילג םיאנוש ערעזנוא ןטלַאהעגנייא
 -נַאג יד זיא םעד טימ ןוא טריפעג ךיז טָאה ףמַאק רעד ואוו ,רעטרע עטמיטש
 .ןרָאװעג טעװעטַארעג טָאטש עצ

 טָאה (1905 יַאמ -- ? עיצולָאוװער-ןגעק רעדָא סָארגָאּפ) ףורפיוא ןַא ןיא
 -ַאּפ רערימָאטישז םעד טצַאשעגּפָא ױזַא דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד
 -ײצילָאּפ .טריזינַאגרָא ךעלפערטרָאפ ןעוועג זיא 'הרבח עצרַאווש' יד, :םָארג
 ריא .ןפוא ןטסעב ןפיוא טעדליבעגסיוא יז ןבָאה ןעמרַאדנַאשז ןוא עטמַאַאב
 טנכערַאב -- טירט רעדעי .רָאלק ןוא רעטיול ריא רַאפ ןעוועג זיא ליצ
 ?,ףטסילַאיצָאס' יד ןענעגרהסיוא טפרַאדעג טָאה יז .סיורָאפ

 טעמכ ןעוועג ןענייז ץושטסבלעז רערימָאטישז רעד ןיא טקילײטַאב וויטקַא
 טכַאמעג ןבָאה שפנ-תריסמ ןוא טייקיטומ רעייז .רעטעברַא עטריזינַאגרָא זיולב
 ןגעלפ רעירפ ביוא .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעצנַאג רעד ףיוא קורדנייא ןַא
 טָאה ,ןלהוש יד ןיא טדערעג ןבָאה רענדער עשידנוב תעב ןלַאדנַאקס ןייז ךָאנ
 ןעמוקרָאפ ןגעלפ תבש ןדעי .ןדייר ןעמוק ןלָאז ייז ןטעבעג שממ טציא יז ןעמ
 תוביס יד ןגעו טדערעג טָאה ןעמ ואוו ,ןלהוש יד ןיא ןעגנולמַאזרַאפ 5 זיב
 ןכָאנ גניטימ ןטשרע ןפיוא .םינינע עלעוטקַא ערעדנַא ןוא ןעמָארגָאּפ יד ןופ
 ,ןטסירק ליפ ייז ןשיווצ ,ןשטנעמ 2,500 ןעמוקעג ןענייז םָארגָאּפ

 ןגעק ףמַאק רעכעלקריוו ַא זַא ,ןזיוװַאב וצ טימַאב ךיז טָאה דנוב רעד
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 -רעהטסבלעז רעשירַאצ רעד ןגעק ףמַאק ַא טימ ןדנוברַאפ גנע זיא ןעמָארגָאּפ
 עגַאל עשידיי יד זַא ,גנוניימ יד ןגערפוצּפָא ןעמוקעגסיוא זיא ייברעד .גנוש
 ַא ,לגנַארעג ןרענָאיצולָאװער-שיטילָאּפ םענײײמעגלַא ןופ ןלייטסיוא ןעמ ףרַאד

 יד זנוא ןבָאה טשרע גנַאל יו; :ןבירשעג םעד ןגעוװ טָאה ןַאגרָא רעשידנוב
 ןבָאה רימ סָאװ רַאפרעד טפדורעג סעקינהבוט-ילעב עשלהק יד ,ינּפ עשידיי
 גנַאל יו ?ןגייווש ןוא ןדייל טנעקעג רָאנ ןבָאה ייז ןעוו ,טלָאמעד טפמעקעג
 עלַא ןעגנערב ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי יד זַא ,טנכערעג ייז ןבָאה טשרע
 ָאװטסלַאשטַאנ רַאפ ןרסמ וצ ייז הווצמ ַא זיא'ס ןוא ןדיי ללכ ןפיוא ןקילגמוא
 רעדנַא ןַא ןוטעג זָאלב ַא רעבָא טָאהס ?טלעװ רעד ןופ ןטָארסיױא ייז ןוא
 ןביוהעגנָא טָאה עיזַאושזרוב רעזנוא ןוא טלעוו רעשיטילָאּפ רעד ןיא לטניוו

 טימ ןענייז רימָאטישז ןיא ןרענָאיצולָאװער עשידיי יד .רעדיל ערעדנַא ןעגניז
 -ללכ ןרַאפ ןעוועג שפנ-רסומ ךיז ןבָאה סָאװ ,םירוביג ,ןדלעה ןרָאװעג לָאמ ַא

 אלמ לא ןכַאמ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ןרענָאיצולָאװער עשידיי יד ;לארשי

 ךָאנ זיא סָאד רָאנ .עקילייה יו ייז ןענָאמרעד ןוא ןלהוש יד ןיא סמימחר
 טײרּפשרַאפ רעייז ןרָאװעג לָאמַאטימ זיא ץושטסבלעז ןופ קנַאדעג רעד .קיניײװ
 טייטשרַאפ ןעמָארגָאּפ ןגעק ףמַאק םעד; ..."עיזַאושזרוב רעשידיי רעד ןשיוצ
 יד ןגעק ץוש ַא .סעקישטשמָארנָאּפ ןגעק ףמַאק ַא סלַא רָאנ םויה-דע יז
 ץושטסבלעז ַא .ךַאז עלַאנָאיצַאנ עניײמעגלַא ןַא ןרָאװעג ריא ייב זיא סעלימארג

 סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ ענײמעגלַא ןַא סלַא ןדנירג רעבירעד יז ליוו

 ןלָאז ייז סַאלק ַא רַאפ סָאװ וצ ,ןדיי עלַא ןעייר עריא ןיא ןקינייארַאפ ףרַאד

 -רעד גנַאל רעבָא ןיוש טָאה טייקכעלקריוו עשיטילָאּפ יד; .."ןרעהעג טשינ
 גנוריגער יד .."עשיטילַאּפ רעטיול ַא זיא ןעמָארגָאּפ יד ןופ הביס יד זַא ,ןזיוו
 "וװַאק ןיא ןעמָארגָאּפ יד יוו טקנוּפ --- ןדיי יד ןגעק ןעמָארגָאּפ יד טריזינַאגרָא
 םזירַאצ ןרַאפ זיא ץלַא סָאד .ןעגנוטערטסױרַא עשינאגילוכ ערעדנַא ןוא זַאק
 ןעמָארגָאּפ יד ביוא רָאנ; ..עיצולָאװער רעד ןגעק לטימ-סגנוקידיײטרַאפ ַא

 ףמַאק רעד ףרַאד ,םעטסיס ןשיטילָאּפ םעניימעגלַא םעד ןופ לייט ַא זיולב ןענייז
 ףמַאק םעד, ..?ףמַאק ןשיטילָאּפ םענײמעגלַא ןופ לייט ַא ןייז ןעמָארגָאּפ ןגעק

 עניױזַא ןופ תודוסי יד רעטנוא טבָארג סָאװ ףמַאק ןתמא ןַא ,ןעמָארגָאּפ יד ןגעק
 עשיטילָאּפ ערענָאיצולַאװער ַא זיולב גלָאפרעד טימ ןריפ ןעק ,ןשינעעשעג

 טפמעק סָאװ ,גנונדרָא רעדנשרעהטסבלעז רעד ןגעק סױרַא טערט סָאװ ,ײטרַאּפ
 -מוא ןרעוו ןלעװ ןעמָארגָאּפ עניױזַא ואוו ,קילבוּפער רעשיטַארקָאמעד ַא רַאפ
 טסעפ ןוא טנפָאװַאב קרַאטש זיא סָאװ ,ײטרַאּפ עשיטילָאּפ ַא -- ךעלגעמ
 ,טייצ רעדעי ןיא ,קידנעטש טיירטש-סגנואיירפַאב ריא טריפ ןוא טריזינַאגרָא
 += "םיא ךָאנ יא ,םיא רַאפ יא ,םָארגָאּפ ַא תעשב יא

* 
 לא לא

 ןיא ןעמָארגָאּפ ןעמוקעג רעמוז ןוא גנילירפ ןיא ןענייז רימָאטישז ךָאנ

 ןעגנַאלק ןוא ןעגנוצעהפיוא .םענרַאפ ןרענעלק ַא ןיא רעבָא ,רעטרע עכעלטע

 וצ ןעגנוטיירגוצ ךיוא ױזַא ,ךעלטעטש ןוא טעטש רועיש ַא ןָא ןיא ןעוועג ןענייז
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 *ַאטַאק ַא ןָא ןזָאלעגסיױא ךיז טָאה גנונַאּפש יד רעבָא ,גנוקידיײטרַאפ-טסבלעז

 .עפָארטס

 ,םָארגָאּפ ַא ףיוא טכירעג 1905 גנילירפ ןיא ךיז ןעמ טָאה וועינישיק ןיא

 יז ןשיװצ -- סעקישטשמָארנָאּפ יד .ןעגנַאגרעד טשינ םעד וצ זיא'ס רעבָא

 -טסבלעז רעד רַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה --- 1903 םָארגָאּפ ןופ ?ןענַארעטעװ;

 ץוחַא .רעטעברַא עכעלטסירק 400 טכותב ,ןַאמ 1,500 טלייצעג טָאה סָאװ ,ץוש

 טפַאשרַאפ ךיז גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ לייט רעסיורג .ַא טָאה םעד

 ,ּפעק יד רעביא ןעגנַאהעג הנכס יד זיא רעטרע ערעדנַא ןיא ךיוא .רעוועג

 -ַאצ רעד .גנַאג ןיא ןרָאװעג טזָאלעג טשינ זיא עיצקַא-גנוטכינרַאפ יד רעבָא

 וצ ןעגנולעג טשינ םיא זיא .טורעג טשינ טָאה טַארַאּפַא-גנוריגער רעשיר

 יד ןגעק גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק רעקיטרָא רעד ןופ ןטנעמעלע ןגעװַאב

 ןוטעג .עבַאגפיוא עטלעטשעג יד ןריפסיוא ןעמונעג ןיילַא ךיז רע טָאה ,ןדיי

 ןרָאװעג טױרטרַאפנָא זיא עבַאגפיוא יד ואוו ,קָאטסילַאיב ןיא סע רע טָאה

 ,רעטילימ םעד

 ןכַאמ ןביוהעגנָא ײצילַָאּפ רעקָאטסילַאיב יד טָאה גנומיטש-טָארגָאּפ ַא

 -רעטעברַא ןופ גָאט ןיא זַא ,ןעגנַאלק טײרּפשרַאפ טָאה יז .יַאמ ןט1 םעד ברע

 -רַאפ ןטיױל .,סעכריק יד ףיוא סעבמָאב ןטרַאװ ןטסילַאיצָאס ןלעװ בוט-םוי

 םעד רַאפ דָאנ ןעמ טָאה גנוטלַאהסיוא רעייז ףיוא ןוא ןטנַאקירבַאפ יד ןופ גנַאל

 טריפעגסיוא ךיוא ןוא טָאטש יד טריזירָארעט ןבָאה סָאװ ,ןקַאזָאק טגנערבעג

 רענדער עשידנוב ןבָאה חסּפ גָאט ןטצעל םעד .תוחיצר ןוא ןעיירעביור

 גנוריגער יד זַא ,ןזיוועגנָא טָאה'מ .ןשטנעמ 8,000 רַאפ טדערעג ןלהוש יד ןיא

 -פיוא יד .גנושרעהטסבלעז יד ןעװעטַאר וצ לטימ סלַא ןעמָארגָאּפ וצ טיירג

 דנוב רעד .עיצולָאװער עטנפָאװַאב ןוא ץושטסבלעז -- ןיא קלָאפ ןופ עבַאג

 גנוי ןדיי םתס ןבָאה םעד ץוחַא .ץושטסבלעז עקראטש ַא טיירגעגוצ טָאה

 עכעלטע ןופ ךשמב טרירושזיד ,טנעה יד ןיא סנזייא ןוא קעה טימ ,טלַא ןוא

 ןבעגעגנייא ךיז טָאה רעטיה יד .רעזייה יד רַאפ ךעלסעג ןוא ןסַאג יד ןיא טכענ

 -ןײרַא ךיז טלָאמעד יב ןגעלפ סָאװ ,ןקַאזָאק סעּפורג עניילק יד ןביירטרַאפ וצ

 יד ןבָאה ,דנַאטשרעדיװ ַא קידנפערטנָא .ןעװעבַאר ןוא רעזייה יד ןיא ןסייר

 רעטנַאּפשעג רעד בילוצ .,ןגוצ-ביור עקיטכַאנ ערעייז טרעהעגפיוא ןקַאזָאק

 םענײמעגלַא ןטימ זיולב טצענערגַאב ךיז יַאמ ןט1 םעד דנוב רעד טָאה עגַאל

 .טכַאמעג טשינ סעיצַארטסנָאמעד ןייק ןוא קיירטש

 -טולב ַא ןכַאמ וצ ןַאלּפ ריא ןבעגעגפיוא טשינ רעבָא טָאה ײצילָאּפ יד

 ףיוא; .1905 ילוי ןט10 םעד -- רעטעּפש ןכָאװ טימ סע זיא ןעשעג .,דָאב

 טעטימָאק רעקָאטסילַאיב ןופ ףורפיוא ןַא טלייצרעד טָאה --- סָאג רעשזַארוס

 טשינרָאג ףיוא ךיז טָאה ןעמ ,ליטש ןעוועג זיא טרָאד ןעוו דָארג --- דנוב ןופ

 -רַאפ קיאור ןעוועג ןענייז ןשטנעמ ןוא קיניײװ ןעוועג ןענייז רעטעברַא ,טכירעג

 "עגניײרַא סעקוזובישַאב עשירַאצ יד ךיז ןבָאה ,גנוקיטפעשַאב רעייז טימ ןעמונ

 ,ןגָאלש ןוא ןביירט ןעמונעג ןבָאה ,גנוטסעפ רענעמונעגנייא ןַא ןיא יו ןסיר

 ןענייז ןשטנעמ רעקילטנעצ ןוא --- ןסקיב ןופ ןּפלַאז טרעהרעד ךיז ןבָאה'ס

 ...?טולב רעייז ןיא ךיז קידנדָאב ,עטעדנואוורַאפ ןוא עטעגרהרעד ןגיל ןבילבעג

285 



 גנוליײטּפָא ןַא טימ ַאטסירּפ ַא ןעמוקעג עזרעב רעד ףיוא זיא טכַאנרַאפ
 ,טעדנואוורַאפ ליפ ןוא טיוט ןלַאפעג ןענייז 12 .ןסָאשעג ןוא רענלעז

 ןבָאה ייז ,קיניײװ ןעוועג החיצר יד זיא רעבָאהטכַאמ עשירעדרעמ יד רַאפ
 לכה-ךס .לקַאטקעּפס-טולב ןרעסערג ַא וצ ליּפשרָאפ ַא יוװ טכַארטַאב זיולב סע

 ןעשעג סע זיא םעד ךָאנ שדוח ַא

 רעד ןופ טנעה יד ןופ ןענייז גָאט םעד ,1905 טסוגיױא ןט12 םעד תבש
 ןשטנעמ קילטנעצ עכעלטע טוט ןלַאפעג רעטילימ ןוא יײצילָאּפ רעשיחצור
 ןענייז עטיוט יד ןשיוװצ .טעדנואוורַאפ טכייל ןוא רעווש --- 200 ךרעב ןוא
 זיא ,סַאג רעשזַארוס ףיוא ,עזרעב רעד ףיוא .ןטסידנוב 10 רעביא ןעוועג
 טימ סיױטשנעמַאוצ ַא תעב .ןשטנעמ טנזיוט 5 ןופ עסַאמ ַא ןעוועג טלָאמעד
 ןבָאה רענלעז יד .עבמָאב ַא ןפרָאװעג טסיכרַאנַא רעקיניזטכייל ַא טָאה רענלעז

 רעטילימ ןוא ײצילָאּפ ,דָאב-טולב ַא ןכַאמ וצ ץורית ַא יו סָאד טצונעגסיוא
 "עג טָאה'מ ןעמעוו ןסָאשעג טָאה'מ .טכַאניב טעּפש זיב טעוװעדליוװעג ןבָאה
 ןבָאה ןטסירק לָאצ עניילק ַא ,תונברק יד ןעוועג ןענייז ןדיי רקיעב .,ןפָארט

 וצ טכוזעג ןרידנומ יד ןיא םיחצור יד ןבָאה ללכב לייוו ,קילעפוצ ןטילעג

 ןוא רעדניק ,ןעיורפ ןעוװעג ךיוא ןענייז תונברק יד ןשיװצ .ןדיי ןענעגרה
 עטנַאקַאב יד ןעוועג זיא יירעסיש רעד ןופ תונברק עטשרע יד ןשיווצ .םינקז
 יד ןיא ןסירעגנײרַא ךיז טָאה רעטילימ .דניקסיר רתסא ןירעוט עשידנוב
 רעשירעטילימ רעד .תוריד יד ןיא ןסָאשעגנײרַא רעטצנעפ יד ךרוד ןוא ףייה
 ןופ ןפיול טזָאלעג ךיז ןבָאה ןדיי זַא ,ארומ ַאזַא ןפרָאװעגנָא טָאה םָארגָאּפ

 ףיוא ץלַא טזָאלעג ןבָאה סעילימַאפ טנזיױוט 5 זַא ,טצַאשעג טָאה'מ .טָאטש
 ,ןפָאלטנַא ןענייז ןוא רקפה

 ,גָאטנָאמ ,היוול-ןסָאמ רעד ןופ גָאט ןפיוא ןבָאה .ל.פ.ק.ד.ס ןוא דנוב רעד
 רעטקירדעג רעד ףיוא טקוקעג טשינ .קיירטש םענײמעגלַא ןַא טרימַאלקָארּפ

 -- ןסַאמ עסיורג ןעמוקעג היוול רעד וצ ןענייז רָארעט ןכעלקערש ןוא גנומיטש
 38 ןופ היוול ַא ןעוועג זיא'ס .טנזיוט 20 זיב 15 ןופ טצַאשעג לָאצ יד טָאה'מ

 -רעטעברַא יד ןופ ץנערק טגיילעגפיורא ןעמ טָאה תוטימ יד ףיוא .תונברק
 ,סַאג ןיא ןזיווַאב טשינ ךיז ןבָאה רעטילימ ןוא יײצילָאּפ יד .סעיצַאזינַאגרָא

 טעטימָאק רעד טָאה טסוגיוא 18 םעד גָאטיירפ .ףייה יד ןיא ןענַאטשעג רָאנ
 -סילַאיב רעד ןגעק קיײרטשיטסעטָארּפ ַא עשרַאװ ןיא טריפעגכרוד דנוב ןופ
 ןענייז רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןעגנוטערטסױרַא-טסעטָארּפ .הגירה רעקָאט
 ,טעטש ערעדנַא ליפ ןיא ןעוועג ךיוא

* 
 יא *

 טכיירגרעד םישזער ןשירַאצ ןופ עיצקַא-םָארגָאּפ יד טָאה טקנוּפכױה םעד

 "עג ןעוועג זיא םזירַאצ רעד .1905 רעבָאטקָא ,טסעפינַאמ ןשירַאצ ןכָאנ

 ןסַאמ-סקלָאפ עטזיורבעגפיוא יד וצ תוחנה עקידתושממ רעמ ןכַאמ ןעגנואווצ

 םעד ןעװעמַאה וצ ןוא ןוחצנ םענעטלַאהעגּפָא ןבילוצ םזַאיזוטנע םעד ןשעל וצ

 טדנעװעגנָא טכַאמ עשירַאצ יד טָאה ,עיצולָאװער רעד ןופ גנַאג ןקידרעטייוו
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 עקידנעדנעלב יד .ןעמָארגָאּפ -- לטימ טלַא ריא םענרַאפ ןטיירב רָאג ַא ןיא

 -שידיי טימ ןרָאװעג טברַאפַאב זיא ןעגנונפָאה-סקלָאפ יד ןופ טייקסייוו

 ןסַאמ עקידנרירטסנַאמעד יד ןופ ןגיוא עקידיירפ יד רַאפ ,טולב קידלושמוא

 ןכָאנ גָאט ַא .רעמינּפ עטמירקעגסיוא סַאה ןופ ,עשיחצור טכיוטעגפיוא ןבָאה

 רעטעברַא יד ןבָאה ,רעבָאטקָא (18) 31 םעד ,טסעפינַאמ םעד ןכעלטנפערַאפ

 -קירבַאפ ןוא טעטש עסיורג יד ןיא טרירטסנָאמעד רענעפ עטיור יד רעטנוא

 -רטנָאק עשיטסיכרַאנָאמ ןזיװַאב ןיוש ךיז ןבָאה גָאט ןבלעז ןיא רעבָא ,ןרטנעצ

 ןוא ןעמייה עשידיי ןביור טימ טקידנערַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,סעיצַארטסנַאמעד

 עטכַאװשעגּפָא יד טָאה םעד טימ .ןדרָאמ ןוא ןקינייּפ ,ןלַאפנָא טימ ,ןטפעשעג

 "וצסױרַא העדב טשינ טָאה ןוא ָאד ךָאנ זיא יז זַא ,ןדלָאמעג גנושרעהטסבלעז

 יינַאגרָא-טוג ןעוועג זיא עיצקַא-םָארגָאּפ יד ,טנעה עריא ןופ הלשממ יד ןזָאל

 "עג ַא ןענַאטשעג זיא'ס ןכלעוו ןופ שארב ,רטנעצ ַא ןופ טריפעגנָא ןוא טריז

 ,לַארענ
 ןיא ןעמָארגָאּפ 090 ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןכָאװ ייווצ עטסטנָאנ יד ךשמב

 "רעביא ךיז ייז ןבָאה רעטרע לייט ןיא) .רעפרעד ןוא ךעלטעטש ,טעטש 0

 "רעשט ןיא ןעוועג ןענייז (329) ןעמָארגָאּפ יד ןופ טפלעה עּפַאנק ַא ,(טרזחעג

 עינרעבוג רענָאסרעכ ןעמונרַאפ טָאה טרָא עטייווצ סָאד .עינרעבוג רעװָאגינ

 ,52 -- רעװַאטלָאּפ ,71 -- רעבַארַאסעב :ןעגנַאגעג ןענייז רעטייוו ,82 ---

 -- רעשירוװַאט ,37 --- רעילָאדָאּפ ,41 --- רעוועיק ,41 -- רעװַאלסָאנירעטַאקעי

 "וצ ,1 -- רעקסנימ ,2 -- רענילָאװ ,2 -- רעװעליהָאמ ,4 --- רעקסבעטיוו 4

 םעד ץוחמ רעטרע ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז 24 .בשומה-םוחת ןיא 666 ןעמַאז

 ,(:** בשומה-םוחת

 ןיא ,דנַאלסור-םורד ןיא זיולב טעמכ ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןעמָארגָאּפ יד

 יד םגה ,ןעוועג טשינ ןעמָארגָאּפ ןייק ןענייז ןטנגעג עשיטלַאב ןוא עטיל ,ןליױּפ

 עקינייא ץוחַא ,ךיוא ױזַא ,ןפורוצסױרַא ייז טימַאב ךיז ןבָאה ןענַאגרָא-גנוריגער

 ַא ןעועג זיא'ס ואו ,ןטנגעג ענעי ןיא .,דנַאלסור-סייו ןיא ,ןעמַאנסיוא

 ייב גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער ַא ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי עקרַאטש

 ינַאגרָא וצ טכַאמ-גנוריגער רעד ןופ ןעגנואימַאב יד ןבָאה ,רעקלעפ ערעדנַא

 רעװָאגינרעשט ןיא .דָארג .טַאהעג טשינ החלצה ןייק ןדיי ףיוא ןעמָארגַאּפ ןריז

 טנזיוט 120 ךרעב--גנורעקלעפַאב עשידיי עניילק ַא ןעוועג זיא'ס ואוו ,עינרעבוג

 --רעניואוונייא עלַא ןופ טנעצָארּפ ןקירעדינ ַא טכַאמעגסיוא ןבָאה סָאװ ,תושפנ

 "יטנַא לָאצ עכיוה ַאזַא ןעוועג זיא ,גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי עכַאװש ַא ןוא

 ,טעטש ןיא ןעוועג ךיוא ןענייז תונברק עשידיי ןוא .ןעגנוטערטסױרַא עשידיי

 רערעגָאיצולָאװער רעד טימ טַאהעג טשינ תוכייש םוש ןייק ןבָאה ןדיי ואוו

 טָאה ןדיי ןגעק ןטקַא עשילַאיטסעב יד ןופ עּפַאמ עשיפַארגָאעג יד .גנוגעװַאב

 ןזיירק ערענָאיצקַאער יד ןופ ןוא גנוריגער רעד ןופ שוריּפ םעד טנקײלעגּפָא

 רעד ןגעק ןרָאצ-סקלָאפ ןופ קורדסיוא ןַא ןענייז ןעמָארגָאּפ יד זַא ,ללכב

 דנוב רעד ואוו ,ברעמ-ןופצ ןופ ןצניוװָארּפ יד ןיא דָארג ,עיצולָאװער "רעשידיי,

 טרינימָאד רעטרע ליפ ןיא טָאה רע ואוו ןוא לָאר עסיורג ַאזַא טליּפשעג טָאה

 ,ץַאלּפ ןפיוא ןיילַא ןעוועג רָאג זיא רעדָא ,גנוגעוװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןיא
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 ןרָאצ-סקלָאפ רעד .ןעוועג טשינ ןעגנוטערטסױרַא עשידיײ-יטנַא ןייק ןענייז
 יד ןוא גנושרעהטסבלעז רעשירַאצ רעד ןגעק טדנעװעג ןעוועג טרָאד זיא
 -עג זיא ,ןדיי ןגעק ןדנעוו טנָאקעג טלָאװ'מ סָאװ ,"ןרָאצ-סקלָאפ, ןופ טשער
 רערענָאיצולָאװער רעד ךרוד ,ץושטסבלעז רעד ךרוד םיוצ ןיא ןרָאװעג ןטלַאה
 ,ללכב גנוגעווַאב

 ןיא ןענעייל רימ .עשרַאװ ןיא ןעזעגסיוא טָאה סָאד ױזַא יװ ןעז רימָאל
 -עשרַאװ רעד) רע טָאה געט עטצעל יד; :גנוטייצ רעשידנוב רעקיטרָא רעד
 וצ ןבעגעג ימ ליפ ךיז (.ה .ש .י -- ןָאלַאקס רָאטַאנרעבוג-לַארענעג רעוו
 ךעבענ םיא זיא סָאד רעבָא ,םָארגָאּפ ןשידיי ַא עשרַאװ ןיא ךיוא ןריזינַאגרָא
 טוג ןיוש טיײטשרַאפ טַאירַאטעלָארּפ רעכעלטסירק רעד; ...?ןעגנולעג טשינ
 זַא ,טליפ טַאירַאטעלַארּפ רעכעלטסירק רעד .גנוריגער רעד ןופ קיטקַאט יד
 רעד .עיצולָאװער רעד רַאפ ּפַאלק ַא טציא טסייה ןדיי יד ּפַאלק רעדעי
 רעשידי רעד טימ טקינייארַאפ ךיז טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעכעלטסירק
 עשירַאצ יד ןרעפטנע וצ טנַאה רעטנּפָאװַאב ַא טימ טיירג ,ץושטסבלעז
 -טסירק ןוא ןשידיי רעװעשרַאװ ןופ ןטערטסױרַא םעד קנַאד ַא רָאנ; ..."סעדנַאב
 עשרַאװ ןיא עבָארּפ ערענָאיצולָאװער-ןגעק סנָאלַאקס טָאה טַאירַאטעלָארּפ ןכעל
 ,(:* ?הלּפמ ַא ןטילעג

 ,1905 רעבמעווָאנ 5) דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ ףורפיוא ןַא ןיא
 .הרמוא טשרעה לַאטרַאװק ןשידיי ןיא; :טגָאזעג טרעװ (זקע םנזיוט 15
 .גנומיטש עטנַאּפשעג ַא ךיז טליפ סע .ןשטנעמ טימ לופ ןענייז ןסַאג יד
 -ידנרעטַאמ ַא ,גרָאז ערעטצניפ ַא ןבירשעגנָא זיא רעטכיזעג סנעמעלַא ףיוא
 ןעגנַאלק םורַא ךיז ןגָארט ןטכענ ןופ ןיוש .קילגמוא ןַא ןופ גנוטרַאװרעד עק
 -ַאטעלָארּפ רעשידיי רעד !ןדייא .."עשרַאװ ןיא םָארגָאּפ ןשידיי ַא ןגעוו
 -עגסױרַא קיטומ רעטשרע רעד 'דנוב' ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא זיא טַאיר
 'דנוב' רעד .ןעמָארגָאּפ עשידיי טריזינַאגרָא טָאה עװעלּפ יװ דלַאב ןטערט
 טָאה רע .דנַאטשרעדיװ םוצ ,ףמַאק םוצ ןפורעג רעטשרע רעד טלָאמעד טָאה
 טיירג ןייז קידנעטש ףרַאד קלָאּפ עשידיי סָאד .ץושטסבלעז יד טריזינַאגרָא
 ןוא ךייא טנּפָאװַאב , .."טכער ענייז רַאפ ,ערע ןייז רַאפ ,ךיז רַאפ ןפמעק וצ
 יד ,ןקידיײלַאב ןלעװ רָאנ ךייא טעװו סע רע ןרעדעי ןרעפטנע טיירג טייז
 -ייז ךימ, ..."בוח ןייז ןליפרעד טעװ טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ץושטסבלעז
 טציא ךיז טעװ ץושטסבלעז עשידיי יד רָאנ טשינ !ןיײלַא טשינ טציא ןענ
 -טסירק רעצנַאג רעד .'האמ רעצרַאװש' רעשירַאצ רעד ןגעק ןלעטשקעװַא
 זיא עיצולָאװער רעד ןופ ײמרַא עקידארומ עצנַאג יד ,טַאירַאטעלָארּפ רעכעל
 ,"זנוא טימ

 ןוא םיבנג ןוא סענַאגילוכ טריזינַאגרָא טָאה יײצילָאּפ רעװעשרַאװ יד
 -עגסױרַא ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשילױּפ יד .ןדיי ןגעק טצעהעג
 ךיז ןעגנונרָאװ טימ גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק רעד וצ ןפורפיוא טזָאל
 ויטקַא רעטעברַא יד ןפורעג ןוא גנוריגער רעד ךרוד ןצונסיוא ןזָאל וצ טשינ
 -ַאֹּפ ַא ןרעוו ןביוהעגנָא טעוו'ס ביוא ,ןדיי יד ןופ ץוש םוצ ןטערטוצסױרַא
 ןופ ךיוה רעד ףיוא ןוא ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג ןענייז רעטעברַא .םָארג
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 רעװעשרַאװ יד ןבירשעג טָאה -- טכַאנ עקירָאפ יד; .עבַאגפיוא רעיײיז
 ןעגנַאגעגמורַא טכַאנ עצנַאג ַא ןדַאירטָא ערעזנוא ןענייז -- דנוב ןופ גנוטייצ
 וצ טשינ גנורעקלעפַאב יד ןפורעג ןבָאה ייז ,ןלַאטרַאװק עשידיי יד רעביא
 ךיוא טּפָאלש רעבָא יײצילָאּפ יד ,ךיז ןקידייטרַאפ וצ טיירג ןייז ןוא ןפָאלש
 ,(:** ?ץושטסבלעז רעזנוא קידנכוז ,טָאטש רעד רעביא םורַא טערָאנש ןוא טשינ
 -יואוונייא עקיטרָא יד ןופ ןצושטסבלעז טעדליבעג ןעמ טָאה ףייה ליפ ןיא
 ןטסירק ןוא ןדיי -- רענ

 ןצניװָארּפ-ברעמ-ןפצ יד ןופ טעטש ערעדנַא ןיא ןעװעג זיא ךעלנע
 רעשירַאצ רעד זיא טעטש רעטרעדנוה ןיא .םורד ןיא ןעוועג זיא רעגרע
 ענענַאטשעגּפָא יד ןופ עיכיטס עדליוו יד ןדניבוצרעדנַאנַאפ ןעגנולעג טכַאמ
 טָאה יז ואוו ןוא .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןגעק ןעוועריק יז ןוא ןסַאמ
 רַאפ טקעריד ןעמונעג ןילַא ךיז יז טָאה טרָאד ,וט טנעקעג טשינ סע
 לייח ןטנפָאװַאב םענעגייא ריא ןפרָאװעג טָאה יז ,הכאלמ רעכעלדנעש רעד
 .ןדיי יד ןגעק

 .סעדָא -- טָאטש עסיורג ןייא ןעמענ ָאד ךיוא רימ ןלעוו ליּפשיײב ַא יו
 ,טסעפינַאמ ןשירַאצ ןגעוו טסואוורעד ךיז טָאה'מ ןעוו ,רעבָאטקָא (18) 31 םעד
 טרירטסנָאמעד ןוא ןסַאג יד ןיא סױרַא ןשטנעמ רעטנזיוט רעקילטנעצ ןענייז
 ןגױצעגפױרַא ןסקיב יד ףיוא ןבָאה רענלעז ליפ .רענעפ עטיור רעטנוא
 גנולצולּפ .דיירפ טימ טלופעגרעביא ןעוועג זיא טָאטש יד .ךעלדנעפ עטיור
 ,טָאטש ןופ טנגעג ַא ןיא ןדיי ףיוא םָארגָאּפ ַא :העידי ערעטצניפ ַא --
 -רעדיוו ןקרַאטש ַא טלעטשעג ןוא ןיהַא קעװַא ךיילג זיא .ָא.ב עשידנוב יד
 טרָאד זיא .ָאב רעד ןוא ןטערטעגּפָא ןענייז סעקישטשמָארגָאּפ יד ,דנַאטש
 אפ רעד ןיוש זיא רעבמעווָאנ 1 םעד ךָאװטימ .טכַאנ עצנַאג ַא ןבילבעג
 .רַאפ ןופ ןעגנולײטּפָאץושטסבלעז .טָאטש רעצנַאג רעד ןיא ןעוועג םָארג
 ,עשידיי-טשינ לָאצ ַא יז ןשיװצ ,עשיאײטרַאּפמוא ןוא ןעגנוטכיר ענעדיש
 -רַאפ ןוא דנַאטשרעדיװ ַא טלעטשעג טָאטש ןופ ןלייט ענעדישרַאפ ןיא ןבָאה
 זיא סָאװ ,ץושטסבלעז רעד ןיא .רערימָארגָאּפ יד טימ ןטכַאלש טריפ
 ןוא רעליש ליפ ןעװעג ןענייז ,טנּפָאװַאב טוג קיסעמסינטלעהרַאפ ןעוועג
 ,ןטנעדוטס

 יד ןגעװ טליצרעד טפירשטייצ רעשידנוב ַא ןיא ץנעדנָאּפסערָאק ַא
 ":אנַאפ זייורעטרע ןבעגעגנייא ךיז טָאה טייצ רעטשרע רעד ןיא,; :ןפמַאק
 עטעגרהעג ךס ַא ןלַאפעג ןענייז טייז רעייז ןופ .סעלימָארג יד ןביירטוצרעד
 טכַארבעג ןוא טריטסערַא ןעמ טָאה ייז ןופ ךס ַא .עטעדנואוורַאפ ליפ ןוא
 רָאנ .(.ה .ש .י -- ץושטסבלעז רעד ךרוד טריטסערַא) טעטיזרעווינוא ןיא
 ךיז טָאה'ס .ןטכירכַאנ עקירעיורט רעמ ץלַא ןעמוקעג ןענייז רעטייוו סָאװ
 ןיא ןסיש ןוא רעביור יד ןפלעה ןקַאזָאק ןוא ןטָאדלָאס יד זַא ,ןזיװעגסױרַא
 (גנולייטּפָא) דַאירטָא ןַא ןופ ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ןענייז'ס .ץושטסבלעז רעד
 רעד ןופ עטעגרהעג עלַא ,473 רונ ןעמוק קירוצ ןגעלפ ןשטנעמ 40-30 ןופ
 ,(ןליוק) סעילוּפ עקצַאזָאק ןוא עקסטַאדלָאס ןופ ןלַאפעג ןענייז ץושטסבלעז
 סענַאגילוכ יד .,דנַאטשרעדיװ ןשיגרענע ןַא ןבעגעג טָאה ץושטסבלעז יד
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 טשינ זיא סָאד ןוא דלעפ-טכַאלש ןפיוא תונברק ליפ רעייז טזָאלעג ןבָאה

 ןסייהעג ייז ןבָאה רעבירעד ,םָארגָאּפ ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןרָאװעג ןלעפעג

 ןסָאשעג ןעמ טָאה רעזייה עקינייא ןיא; .."ץושטסבלעז רעד ןיא ןסיש

 יָאּפ ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד; ...(רעפרַאוװנליוק) ?ןטָאימעלוּפ ןוא ןטַאמרַאה טימ

 סָאד ןגײלוצקעװַא טיינעג זנוא ןבָאה ייז -- טכיירגרעד ליצ רעייז ןבָאה םָארג

 -טסבלעז יד .רעדרעמ יד ןופ טנעה יד ןיא טָאטש יד ןבעגרעביא ןוא רעוועג

 זיא טָאטש יד .ןעגנַאגעג טשינ רעמ סַאג ןיא גָאט ןטירד ןפיוא ןיוש זיא ץוש

 ןיא ןסָאגעג ךיז טָאה טולב ,רעביור יד ןופ טנעה יד ןיא ןצנַאג ןיא ןעוועג

 .טעגרהעג ןוא ןכָארבעג ,טביורעג ןעמ טָאה גנורעטש םוש ןָא ,ןסַאג עלַא

 -עברַא עשידיי יד ,עקנַאװַאדלָאמ טָאטשרָאפ רעד ןופ ןסַאג לייט עטסרעמ יד

 -עג טנזיוט 20 יװ רעמ? ..."ןרָאװעג בורח ןצנַאג ןיא ןענייז ןלַאטרַאװק-רעט

 יַאק יד; .."עסעװרָאב ןוא עטעקַאנ ,ןעגנוניואוו ןָא ןבילבעג ןענייז ןדניז

 עטעגרהעג טנזיױט רעביא טרירטסיגעררַאפ טָאה 'ףליה רעכיג' ןופ עקטער

 .(:י' "עטעדנואוורַאפ 5,000 זיב ןוא
 ןוא געט 5 -- תבש זיב גָאטסניד ןופ טרעיודעג טָאה םָארגָאּפ רעד

 150 ןעגנַאפעג ןעמונעג גָאט-ףמַאק ןטשרע ןיא טָאה ץושטסבלעז יד ,טכענ 5

 "עג ייז טָאה'מ .ןטנַאיצילָאּפ ןוא סענַאגילוכ עליוויצ -- סעקישטשמָארגָאּפ

 ּפש ןשידיי ןיא .טקיטסעפַאב ןרָאװעג זיא סָאװ ,טעטיזרעווינוא ןיא ןטלַאה

 10 זיב ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה ,רעטילימ ןופ טכַאװַאב ןעוועג זיא סָאװ ,לָאט

 רעד טימ ךַאמּפָא רעייז זַא ,טלייצרעד ןבָאה סענַאגילוכ יד .ןשטנעמ טנזיוט

 ןשיװצ .ביור םעד ןעמענוצ ןוא העש ַא סעקיּפָאק 35 :ןעוועג זיא ייצילָאּפ

 ךיוא ,ץושטסבלעז רעד ןופ ליפ ןעוועג ןענייז עטעדנואוורַאפ ןוא עטיוט יד

 ןשיווצ ,ןטסולרַאפ עסיורג טַאהעג טָאה ץושטסבלעז עשידנוב יד ,ןדיי-טשינ

 -- עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רעוט רעוויטקַא רעד ןעוועג ךיוא זיא ייז

 יַאר רענָאיזַאק רעד טָאה םָארגָאּפ ןכָאנ .(רָאי 26) יקצָאסיװ בייל רערעל רעד

 טשינ ךיז טָאה ײצילָאּפ יד זַא ,ןדיי ןשיוצ תומיתח טלמַאזעג סּפערק רעניב

 ײסעקישטשמָארגָאּפ יד ןופ םישעמ עדליוו יד ןיא טקילײטַאב

 טלָאצַאב טציא ךיוא ןבָאה ,ןברוח רערימָאטישז ןתעב גנילירפ ןיא יו

 "עג ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא עשידיי עקידשפנ-תריסמ סנבעל ערעייז טימ

 לעמָאה ןיא .טָאטש רעטייווצ ַא ןיא רעדירב-סקלָאפ ערעייז ףליה וצ טלייא

 רעװָאנדושט יד יװ .םָארגָאּפ ַא זיא עצישטעיר ןיא זַא ,העידי ַא ןעמוקעגנָא זיא

 טיירג ,ןײרַא געװ ןיא טזָאלעג ךיז ףכית רעלמָאה יד ךיוא ןבָאה ,םירבח

 רעדילגטימ עוויטקַא ייז ןופ 6 ,ןעװעג ייז ןענייז 22 .,ןייז וצ בירקמ ךיז

 ןוא ײצילָאּפ ,חלג ןטימ "עגיל עשיטָאירטַאּפ, עקידהאמצרַאװש יד .דנוב ןופ

 רעשירעטילימ רעד טָאה םעד רַאּפ .טיירגעגוצ םָארגָאּפ םעד ןבָאה רעטילימ

 ןופ םרַאדנַאשז רעד .ןסקיב טרעדנוה סענַאגילוכ יד ןבעגעג טנַאדנעמָאק

 יַאב ןיהַא ןרָאפ'ס זַא ,עצישטעיר ןייק ןעוועג עידומ טָאה לַאזקָאװ רעלמָאה

 ,ןטַאדלָאס עכעלטע ייז ןשיוצ ,סענַאגילוכ עטנּפָאװַאב הנחמ ַא .ןדיי עטנּפָאװ

 ןענייז 22 יד ןופ .לַאזקָאװ רעצישטעיר ןופ תונכש ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה

 טָאטש ןיא געװ ןפיוא .ןרָאפעגקירוצ דלַאב ןענייז 4 ןוא ןגיטשעגסיוא 8
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 רעטניה יירעסיש ַא טימ ןרָאװעג טנגעגַאב גנולצולּפ 18 יד ןענייז ןיײרַא

 סױרַא ןענייז רעלַאפנָא יד .טיוט ןלַאפעג דלַאב ןענייז עכעלטע ןוא סענַאקרַאּפ

 רעדנעמוקנָא רעד ןופ ןגיוא יד רַאפ הטיחש ַא טכַאמעג ןוא שינעטלעהַאב ןופ
 -רעד ןרָאװעג ןענייז 7 .טקוקעגוצ קיטליגכילג ךיז טָאה סָאװ ,יײצילָאּפ

 ןוא טריטסערַא ןעמ טָאה עטעדנואוורַאפ יד .טעדנואוורַאפ 11 ןוא טעגרה
 ןעמענ יד .ףליה רעשיניצידעמ םוש ןָא העש 24 טסערַא ןיא ןטלַאהעג

 ץעלַאדַארטס בייל ,טנאקסיד ,ןיזוא :ןענייז ןטסידנוב עטעדרָאמרעד יד ןופ
 זיא רע .רוביג ַא ,רעטעברַא-יוב ַא ןופ ןעמָאנוצ ַא ןעוועג זיא ץעלַאדַארטס)
 -ניא ןוא יירעקורד רעשידנוב רעשידרערעטנוא ןַא ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג
 ןיא לַאפנָא םעד תעב .טעטש עקידתונכש ןיא סעּפורג .ָאב טריאורטס
 ןבָאה עכלעוו סענַאגילוכ יד טימ ןגָאלשעג שידלעה ךיז רע טָאה עצישטעיר

 .(ןטינשעצ ךעלקערש םיא

8 
 יא *+

 -רעבָאטקָא ןכָאנ ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ ,ןעמָארגָאּפ יד טימ תוכייש ןיא

 ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה ,טסעפינַאמ

 ,1905 רעבמעווָאנ) עיצולָאוװער-רטנָאק רעד ןופ טירט יד :ןעמָאנ ןרעטנוא

 ..וקע טנזיוט 20 -- שיליױּפ ,טנזיוט 40 -- שיסור ,טנזיוט 120 -- ,שידיי

 -ערירטנָאק יד טייג טולב ןיא זלַאה ןזיבק :ןרָאװעג טגָאזעג זיא םיא ןיא
 יז טסיוװרַאפ ,תוירזכא ןוא האנש ,האנק יז טייז געוו ריא ףיוא ,עיצולָאװ

 ,טריבַארעצ ןרעװ סנגעמרַאפ עמירָא ,ןענערב רעזייה .רעפרעד ןוא טעטש

 ןעיורפ ,ןסירעצ רעקיטש ףיוא ךעלטנפע ,טקיזמעצ ,טעגרהעג --- עקידלושמוא

 רע ליוו סָאד .ןוטעג סע טָאה רע -- םזירַאצ רעססוג רעד .,טביורעג ערע יד

 םעד טיונעג ןעוועג זיא רע סָאװ ,טייהיירפ לסיב םעד רַאפ ןענעכערּפָא ךיז

 ןופ קע ןַא ןוא ףלָאװ ַא ןופ ןייצ, ..."ןעקנעש וצ קלָאפ ןייז רעבָאטקָא 7
 ןעמָארגָאּפ עקיטולב טריזינַאגרָא יז ,עיצולָאװער-רטנָאק יד טָאה סקופ ַא
 -וטש רעד ןוא ץנעגילעטניא רעד ףיוא תוגירה עקידתוירזכַא ,ןדיי ףיוא

 ןוא ןּפורג-ץושטסבלעז יד ףיוא ןטָאימעלוּפ ןופ טסיש יז .טנגוי רעקידנריד

 .רעזייה עקיאור ןופ רעטצנעפ יד ןיא ןיירַא טסיש ,רעגריב עכעלדירפ ףיוא

 "גוה קסמָאט ןיא ןעמ טנערברַאפ ןקעטש-רעביוצ ריא ןופ ךַאמ םעד ךָאנ

 ץלַא טקינייארַאפ עיצולָאװערירטנָאק יד, .."ןשטנעמ עקידעבעל רעטרעד

 ןעייטש עכלעוו ,הלבח-יכאלמ עלַא טייצ ןייא ןיא סױרַא טקיש יז ,תוחוכ עריא

 ףיוא .ןקינייארַאפ ןטפערק עריא ךיוא זומ עיצולָאװער יד .תושר ריא ןיא

 -ולָאװער יד זומ עיצולָאװער-רטנָאק רעד ןופ לַאפנָא ןטקינייארַאפ םעד

 ?דנַאטשפיוא-סקלָאפ ןטנפָאװַאב םענײמעגלַא ןַא טימ ןרעפטנע עיצ

 -טעטש ןוא טעטש רעטרעדנוה ןיא ןצושטסבלעז ןפַאשעג טָאה דנוב רעד

 ,עשיאײטרַאּפמוא ןוא ןעגנוטכיר ערעדנַא ןוטעג ןבָאה עבלעז סָאד .ךעל

 טַאהעג טָאה'מ ואוו טרָאד .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשידיי-טשינ ךיוא יו

 -קריוו גונעג ןעוועג ןצושטסבלעז יד ןענייז ,סענַאגילוכ טימ זיולב ןוט וצ
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 -נײרַא ןעמונעג רעמ ןוא רעמ ץלַא רעבירעד ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ יד .םַאז
 יד ןענייז רעטילימ ןגעק .תוחוכ עשירעטילימ ןוא עשיאייצילָאּפ ןריפ

 -עגסיוא ןופ רעפרַאװנליױק ןוא ןסקיב ןגעק .זָאלטכַאמ ןעוועג ןצושטסבלעז
 ןעועג ןשטנעמ עליוויצ ןופ ןרעװלָאװער ןוא ןלַאשזניק ןענייז רענלעז עטלוש

 -עטקַארַאכ עטלוב ַא ןבעגעג טָאה עסערּפ עשידנוב יד .חוכ רעקיטשינ ַא
 ןטפַאשנגייא עיינ יד טגנערבעגסױרַא ,עילַאװכ-םָארגָאּפ רעיינ רעד ןופ קיטסיר
 -טייצ רעלַארטנעצ רעד ןיא .ןוט וצ רָאפ טציא טייטש סע סָאװ טגָאזעג ןוא
 -נַאג ַא טײרגעגנָא טָאה גנושרעהטסבלעז יד; :ןרָאװעג טגָאזעג זיא טפירש
 טימ ןישַאמ עמָאקלָאפ ַא ,תואמ עצרַאװש ןוא סענַאגילוכ ןופ עיצַאזינַאגרָא עצ
 וליפא ,ןעמרַאדנַאשז ןוא ייצילָאּפ ןופ ךעלעדער ןוא ךעלפיירש ײלרעלַא
 "עג ןענייז ןטסינישַאמ עטינעג סלַא; .."טלעפעג טשינ ןבָאה עכעלטסייג
 -ײצילָאּפ ,סעקינלַאשטַאנָאדַארג ,ןרָאטַאנרעבוג ,ןרָאטַאנרעבוג-לַארענעג ןענַאטש
 טָאה וָאּפערט-עטיװ עמריפ יד .ויתרשמ רשאו םיתרשמ-רצוי ,רעטסיימ
 טָאה ,גנַאג ןלופ ריא טימ קעװַא זיא ןישַאמ עקיטולב יד ןוא ןוטעג קנואוו ַא
 זייוונכייט ןסָאגרַאפ ,ןגעמרַאפ שידיי טסיוורַאפ ,רעזייה עשידיי טכַאמעג בורח
 -נזיוט רעקילטנעצ ,טקיזמעצ רעטנזיוט ,טעגרהעג רעטרעדנוה ,טולב שידיי
 -רטנָאק יד ךיז טָאה אשמ ערעװש ַא יו .טכַארבעג טיורבלטעב זיב רעט
 ,לָאמַא הערּפ יװ, .."דנַאלסור ןיא ןדיי יד ףיוא טזָאלעגּפָארַא עיצולָאװער

 ךיז רַאפ טלָאװעג טולב-שידיי ןיא טציא גנושרעהטסבלעז יד טָאה ױזַא
 "רטנָאק יד זַא ,ןעניימ סָאװ ,יד תועט ַא ןבָאה ךָאד ןוא .ןעניפעג האופר ַא
 ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ ןיא רָאנ סיוא ךיז טקירד דנַאלסור ןיא עיצולָאװער
 יד ,ןייא רעגנירג ךיז ןביג ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ .טייקיטייזנייא ןַא זיא סָאד
 -רטנָאק ןופ ןעלטימ ערעדנַא ךיוא ךרוד טשינ רעבָא טזָאל גנושרעהטסבלעז

 -יוש רעד ,רעװט ןיא דָאב-טולב יד ןענָאמרעד וצ גונעג זיא'ס .עיצולָאװער
 -װַאק ףיוא תוטיחש עכעלקערש יד ןוא קסמָאט ןיא דנַארברעייפ רעטפַאהרעד
 -עד ןוא ץנעגילעטניא רעד ףיוא תוגירה יד ןענָאמרעד וצ גונעג זיא'ס .,זַאק
 עקיטציא יד .טשינ דיחי-ןב ןייק ָאד ןענייז ןדיי יד זַא ןעז וצ ,ןטנַארטסנָאמ
 -כַא יד ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעמָארגָאּפ יד ןופ ּפָא ךיז ןלייט ןעמָארגָאּפ
 ןקיטכעמ ַא טנגעגַאב רעטרע ליפ ןיא ןבָאה ייז סָאװ םעד טימ ,ןרָאי רעקיצ
 יד ןופ ךיוא ןוא ץנעגילעטניא ןוא רעטעברַא עשידיי יד ןופ דנַאטשרעדיװ
 ןיא .ץנעגילעטניא רעוװיסערגָארּפ ןוא רעטעברַא עקיניזטסואווַאב עכעלטסירק
 -ָאֹּפ ןוא קיניזטסואווַאב זיא גנורעקלעפַאב עכעלטסירק יד ואוו ,טעטש יד
 רעטנוא טריזינַאגרָא טָאה עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ואוו ,טלקיװטנַא שיטיל
 רעשידיי רעד ואוו רעטרע יד ןיא ,ןסַאמ-רעטעברַא עקידנטיײדַאב ןָאפ ריא
 ןטעברַא סעיצַאזינַאגרָא ערעזנוא ואוו ,טריזינַאגרָא טוג זיא טַאירַאטעלָארּפ
 -רָאפ עקיטציא-זיב יד, .."ןעוועג טשינ םָארגָאּפ ןייק זיא טרָאד --- גנַאל
 -ַאב עיינ יד וצ טסַאּפעגוצ טשינ רעמ ןיוש ןענייז ץוש-טסבלעז ןופ ןעמ
 ןַארַאפ זיא ןעגנוניישרעד ערענָאיצולָאװער-רטנָאק עלַא יד ןגעק ,ןעגנוגניד
 זומ קלָאפ עצנַאג סָאד .סעיצילימ-סקלָאפ ןדליב וצ -- לטימ רעקיטכיט ןייא
 ,(1** "ןענעפָאװַאב ךיז
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 טייו 1905 רָאי סָאד טָאה תונברק לָאצ ןוא ןעמָארגָאּפ לָאצ רעד טימ
 רָאלק ןוא טלוב ןעוועג ךיוא זיא'ס .ןרָאי עקידרעירפ יד ןגיטשעגרעבירַא
 ,ןעיירעביור יד ןריּפנָא ןוא ןטיירגוצ ןיא גנוריגער רעד ןופ לָאר עוויטקַא יד
 "ער יד טָאה רעירפ זיא-טשיניןעוו יו רעמ ןוא .תוחיצר ןוא ןעגנורעטשעצ
 -לעפ עכעלטסירק יד וצ ןוט וצ ענעגייא סָאד טיירג זיא יז זַא ,ןזיוװַאב גנוריג

 יז -- ןרימרָאפער םוצ ןעוועג טשינ זיא ןֹרַאצ יד ןופ עיכרַאנָאמ יד .רעק
 ,(+*י ןלַאפ םוצ טּפשמרַאפ ןעוועג ךעלטכישעג זיא
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 רעסיורג רעד ןוא טסעפינַאמ רעשירַאצ רעד 0

 טסעמרַאפ-תוחוכ

 וצ ןעגנַאגרעד ןענייז 1905 רָאי ןופ ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער יד
 "ןַאב ַא ןביױהעגנָא ךיז עווקסָאמ ןיא טָאה רעבָאטקָא 20 םעד .טקנוּפכיױה ַא
 ןַא טעמכ ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז געט עטסטנָאנ יד ןיא טָאה סָאװ ,קיירטש
 -סױרַא טָאה טקַאפ רעד ןוא .דנַאלסור ץנַאג ןיא קיירטשיןַאב םענײמעגלַא
 -רַאפ ןיא ןסױטשנעמַאזצ ןוא ןקיירטש עשיטילָאּפ עילַאװכ עיינ ַא ןפורעג
 ןעוועג קורד רערענָאיצולָאװער רעד זיא לָאמ סָאד .,דנַאל ןופ ןלייט ענעדיש

 עשירַאצ יד זַא ,ףיט ױזַא רעגַאל-סגנוריגער ןיא גנורעדורעצ יד ,קרַאטש ױזַא
 .תוחנה עסיורג ףיוא ןייג וצ ןעגנואווצעג ןעזעג ךיז טָאה גנושרעהטסבלעז
 ןטערטּפָא ,ןעמענקירוצ רעטעּפש ןוא ןבעגכָאנ : ןעוועג זיא עיגעטַארטס ריא
 .עוויסנעפָא ןגעק ַא וצ ןייגרעביא דלַאב ןוא

 ןופ טסעפינַאמ רעשירַאצ רעד ןעמוקעג זיא גנונעכערסיוא ַאזַא טימ

 עטסעפ גנורעקלעפַאב רעד ןעקנעש וצ טגָאזעגוצ טָאה רע .רעבָאטקָא (17) 0
 ,ןָאזרעּפ ןופ טייקכעלרירַאבמוא עתמא ,טייהיירפ רעכעלרעגריב ןופ תודוסי

 ךיוא טָאה'מ .ןעגנוקינייארַאפ ,ןעגנולמַאזרַאפ ,טרָאװ ,ןסיוועג ןופ טייהיירפ
 ,(טנעמַאלרַאּפ עמוד רעטנַאלּפעג רעד ןופ טכערלַאװ סָאד טרעטיירבעגסיוא
 זַא ,טגָאזעגוצ טָאה'מ .ןעגנוצענערגַאב עקיטכיוו ןבילבעג ךָאנ ןענייז'ס םגה
 -ָארּפ ןעוועג זיא רעירפ יו טשינ ןוא עקידנבעגצעזעג ַא ןייז טעו עמוד יד
 ךָאנ ןעװעג ןעניי'ס .טפַאשרעּפרעק עקידנטַארַאב א ןיולב טריטקעי
 ,םיאטח עשיטילָאּפ רַאפ עיטסענמַא עטיירכ ַא ייז ןשיווצ ,ןגָאזװצ ערעדנַא

 טימ ןרָאװעג טײלגַאב דלַאב ןענייז טסעפינַאמ ןופ ןגָאזוצ עקיזָאד יד

 דנַאטשוצ-גנורעגַאלַאב ןוא דנַאטשוצ-גירק טימ ,ןעמָארגָאּפ ןוא ןעיירעסיש
 עכעלקערש ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס .ןצניװָארּפ ןוא טעטש ענעדישרַאפ ןיא
 יד בילוצ .גיז ןרענָאיצולָאװער םעד בילוצ דיירפ יד .עיצולָאװער-רטנָאק

 ןסױטשעגסױרַא דלַאב זיא ,ןעגנורעטכיילרַאפ ןוא ןטייהיירפ ענעסירעגסױרַא
 ןוא םישזער ןשירַאצ ןופ ןטײקמַאזיורג יד .רעיורט ןוא גרָאז ךרוד ןרָאװעג
 םעד טקעדרַאפ ןוא ןָאנבױא םעד ןעמונרַאפ ןבָאה קלָאפ ןופ תונברק יד
 -עדנע עלַאקידַאר ַא ןעגנערבניירַא טפרַאדעג טָאה סָאװ ,טסעפינַאמ ןשירַאצ

 טשינ רעבירעד זיא'ס .גנורעקלעפַאב רעד ןופ טכער-טנורג יד ןיא גנור
 טימ ןגױצַאב ךיז ןבָאה ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער יד סָאװ ,רעדנואוו ןייק
 טכַארטַאב םיא ןבָאה ייז סָאװ םעד ץוחַא ,טסעפינַאמ ןשירַאצ םוצ יורטוצמוא
 -ַאצ רעד ןגעק -- ןעוועג רעטייוו זיא גנוזָאל רעייז .קידנגונעג טשינ רַאפ
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 וצ לטימ סָאד .קילבוּפער רעשיטַארקַאמעד ַא רַאפ ןוא עיכרַאנָאמ רעשיר

 ,דנַאטשפיוא-סקלָאפ רעטנּפָאװַאב ַא ןייז טפרַאדעג טָאה ליצ םעד ןכיירגרעד

 -רעוו יד ןיא טקירדעגסיוא סָאד טָאה ןַאגרָא-לַארטנעצ רעשידנוב רעד

 טשינ ןזיא ,ןבעגעג זנוא טָאה רַאצ רעד סָאװ ,עיצוטיטסנָאק יד; :רעס

 רעדָא עיצוטיטסנָאק עדנשרעהטסבלעז ַא זיא סָאד .םוירַאצ םנופ קעוַא טייוו

 רעביא טזָאל טייהיירפ ענעריּפַאּפ יד .גנושרעהטסבלעז עלענָאיצוטיטסנָאק ַא

 -וצ:סגירק ןופ ןטייק ןיא טדימשעג ,גנוצ רענעדנוברַאפ ַא טימ דנַאלסור

 ןופ ךוּפ ןוא ןרעדעפ טימ ןטָאשַאב ,טולב טימ סיואכרוד ןסָאגרַאפ ,דנַאטש

 רעדיילק עלענָאיצוטיטסנָאק עכלעוו ןיא, .."גייצטעב עשידיי ענעסירעצ

 רע טעוװ רוטַאנ עטסקינייװעניא ןייז ,ןוטנָא טשינ ךיז לָאז םזירַאצ רעד

 ַא ןיא ףמַאק -ןסָאלק םעד רַאפ ץַאלּפ רעיירפ רעקיצנייא רעד ,ןטייב טשינ
 -ַאטעלָארּפ רעד; ..."גנוריגער-סקלָאפ עתמא ןַא ,קילבֹוּפער עשיטַארקָאמעד

 ןייז ףיוא טייטש רעירפ יװ .גנוזָאל עטלַא ןייז יירט רעבירעד טביילב טַאיר

 ךָאנ; .."גנולמַאזרַאפ עדנריאוטיטסנָאק ַא -- גנורעדָאפ עטשרע יד ןָאפ

 -פיוא רעטנפָאװַאב רענײמעגלַא ןַא ןעמוקנָא זומ קיירטש םענײמעגלַא םעד

 ,בורע זנוא זיא ,ןטלַאהעגּפָא טציא ןבָאה רימ סָאװ ,ןוחצנ רעד .דנַאטש

 געוו רעזנוא, .."רימ ןייז רעגיז יד ןלעװ המחלמ רעטסטנָאנ רעד ןיא זַא

 םזירַאצ םנופ רגּפ םעד רעביא דנַאטשפיוא םענײמעגלַא ןַא ךרוד : רָאלק זיא

 -רַאפ רעדנריאוטיטסנָאק ַא ךרוד .גנולמַאזרַאפ רעדנריאוטיטסנָאק ַא וצ

 -ופער רעשיטַארקָאמעד ַא ךרוד .קילבוּפער רעשיטַארקָאמעד ַא וצ גנולמַאז

 ,(זפ"ףיצולָאװער רעלַאיצַאס ַא וצ קילב
 ןדנובעגרעדנַאנַאפ ןבָאה טסעפינַאמ רעשירַאצ רעד ןוא קיירטש:ןַאב רעד

 ןלעו רימ .ןרָאװעג טזיורבעגפיוא זיא דנַאל עצנַאג סָאד .םרוטש ןסיורג ַא
 -ַאב רעשידיי ַא טימ טעטש יד ןיא טלקיװטנַא ךיז טָאה סָאד ױזַא יװ ןעז

 ,גנורעקלעפ

 -רָא ערענָאיצולָאװער עלַא רעבָאטקָא 27 םעד גָאטיײרפ ןבָאה עשרַאװ ןיא

 לופ ןעוװעג זיא טָאטש יד .קיירטש םענײמעגלַא ןַא וצ ןפורעג סעיצַאזינַאג

 -וצ ייר ַא ןעוװעג ןענייז גָאטנָאמ ןוא גָאטנוז .רעטילימ ןוא יײצילָאּפ טימ

 בילוצ סע זיא ןעשעג .רעטעברַא עשידיי ןוא יײצילָאּפ ןשיווצ ןסױטשנעמַאז

 רעקיירטש יד ןוא ןטפעשעג יד ןענעפע ןסייהעג טָאה ײצילָאּפ יד סָאװ ,םעד

 ,רענײמעגלַא ןייק ןעװעג טשינ זיא קיירטש רעד .,ןכַאמרַאפ ןסייהעג ןבָאה

 ,טעברַאעג ןעמ טָאה ,עשיליוּפ רקיעב ,ןקירבַאפ לייט ןיא לייוו

 ןשירַאצ ןגעוו טסואוורעד ךיז טָאה'מ ןעוו ,רעבָאטקָא 21 םעד גָאטסניד

 ןטפעשעג יד ,רעקרַאפ רעד ךיוא ,טלעטשעגּפָא ץלַא ךיז טָאה ,טסעפינַאמ

 םעד ץָארט ,ןסַאג יד טשרעהַאב ןבָאה ןסָאמ יד .ןרָאװעג ןסָאלשעג ןענייז

 ןעמוקעגרָאפ ןענייז למיה ןעיירפ ןרעטנוא ,ײצילָאּפ רעד ןופ דנַאטשרעדיװ

 ןדנשרעה םעד ףיוא טקוקעג טשינ ,סעיצַארטסנָאמעד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ליפ

 עסיורג ַא ןעוועג טכַאנרַאפ זיא סָאג יקּפילָאװָאנ ףיוא .דנַאטשוצ-סגירק

 ןוא יײצילָאּפ ךרוד ןרָאװעג ןלַאפַאב זיא סָאװ ,עיצַארטסנָאמעד עשידנוב

 ,רעטילימ
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 טימ טציילפרַאפ ןעועג טָאטש יד זיא רעבמעווָאנ ןט1 םעד ךָאװטימ
 רעקרַאפ םוש ןייק ,לדנַאה םוש ןייק ,טעברַא םוש ןייק .ןשטנעמ סעילַאװכ
 רעד .סעיצַאטסעפינַאמ ןוא ןעגניטימ םוטעמוא .ןעוועג טשינ גָאט םעד זיא
 טָאה'ס .עקסנַאװירע ץַאלּפ ףיוא גניטימ ַא גָאטײב 12 ףיוא ןפורעג טָאה דנוב
 -עגנָא ךיילג ךיז טָאה'ס ןוא ןשטנעמ טנזיוט 20 ןופ עסַאמ ַא טלמַאזרַאפ ךיז
 -עג טָאה םלוע ןשיוצ .סַאג עקסווָאקלַאשרַאמ ףיוא עיצַארטסנָאמעד ַא ןביוה
 קעװַא ןענייז ןלורטַאּפ עשירעטילימ לייט .גנורעטסייגַאב עסיורג ַא טשרעה

 עיצַארטסנָאמעד רעד ףיוא ןסָאשעג ןבָאה ערעדנַא ,ןסַאג עקיטייז יד ןיא
 ,טרירטסנָאמעד רעטייו םלוע רעד טָאה ךָאד .תונברק ןלַאפעג ןענייז'ס ןוא

 -ישזג ףיוא (הליהק) ענימג רעשידי רעד זיב ןעגנַאגרעד ןעמ זיא ױזַא
 ןעמונעגנָא טָאה סָאװ ,גניטימ ַא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא ָאד .סַאג עקסווָאב
 -ןריאוטיטסנָאק ַא ןפורפיונוצ (1 :ןעגנורעדָאפ עקידנגלָאפ טימ עיצולָאזער ַא
 -כיילג (4 ,עיטסענמַא (3 ,דנַאטשוצ-סגירק םעד ןפַאשּפָא (2 ,גנולמַאזרַאפ עד
 עלַא רַאפ עימָאנָאטױא עלערוטלוקילַאנָאיצַאנ ןוא ןדיי רַאפ גנוקיטכערַאב

 .קַאיווַאּפ עמרוט רעד וצ קעװַא עסַאמ יד זיא םעד ךָאנ .דנַאלסור ןיא רעקלעפ
 יד .דנוב ןופ טריפעגנָא ,עיצַארטסנָאמעד עקיזיר ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טרָאד
 ךיז טװאורּפעג ןוא ןטייז עלַא ןופ עמרוט יד טלגנירעגמורַא טָאה עסַאמ
 ןרעמַאק יד ןיא .טזָאלעג טשינ טָאה רעטילימ רעבָא ,קינייװעניא ןסײרנײרַא
 עגנַאל ַא ןטלַאהעגנָא סע טָאה ױזַא ,עטריטסערַא יד טרירטסנַאמעד ןבָאה
 םלוע רעקיטרַאנדישרַאפ ַא טָאה זױהטָאר ןרַאפ ,ץַאלּפ-רעטַאעט ןפיוא .טייצ

 -ַאב יד טרעדָאפעג ןוא טרירטסנָאמעד ןשטנעמ רעטנזיוט רעקילטנעצ ןופ
 ןקַאזָאק ןוא רעטילימ טריפעגסױרַא טָאה'מ .עטריטסערַא יד ןופ גנואיירפ
 -יירפ עשירַאצ טניימ סע סָאװ עיצקעל עכעלױעּפנײשַאב ַא ןבעגעג ןבָאה ייז
 תונברק ליפ ןלַאפעג ןענייז'ס ןוא םלוע ןפיוא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה ייז .טייה
 .עטעדנואוורַאפ ןוא עטיוט ---

 ןעגניטימ ךס ַא ןעוועג רעדיוװ ןענייז רעבמעווָאנ 2 םעד גָאטשרענָאד
 סַאג עקסוועלורק ףיוא .דנוב ןופ ליפ ייז ןשיווצ ,סעיצַארטסנָאמעד ןוא
 ןעוועג ךויא זיא ױזַא .עיצַארטסנָאמעד רעשידנוב ַא ףיוא ןסָאשעג ןעמ טָאה
 -רַאפ ןוא עטעגרהעג ךס ַא ןלַאפעג ןענייז עיבאשז ףיוא .סַאג עיבאשז ףיוא
 -סױרַא ןָאלַאקס רָאטַאנרעבוג-לַארעגעג רעד טָאה גָאט ןבלעז םעד .עטעדנואוו
 ַא ןָא ןעגנולמַאזרַאפ ןכַאמ וצ טָאברַאפ רע זַא ,גנוכַאמטנַאקַאב ַא טזָאלעג
 עטיור טּפעלקעגרעדנַאנַאפ דלַאב טָאטש ןיא טָאה דנוב רעד .שינעביולרעד

 ןכַאמ ָאי טעוו'מ זַא ,רָאטַאנרעבוג-לַארענעג םעד טרעפטנעעג ןוא ןטַאקַאלּפ

 ןעגנורעדָאפ יד זיב גנַאל ױזַא ןרעיוד טעוװ קיירטש רעד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ

 .ןרעו טכיירגרעד ןלעוו

 ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ךס ַא ןעמוקעגרָאפ רעדיוו ןענייז תבש ןוא גָאטיירפ
 ןוא טכַאנוצ גָאטײרפ דנוב רעד טָאה ערעדנַא ןשיוצ .סעיצַארטסנָאמעד
 "להוש רעשטייד ,, רעד ןיא ןעגנולמַאזרַאפ עטקַאּפעג ןטלַאהעגּפָא גָאטײב תבש
 -סקלָאפ ַא ךעלנייועג טגעלפ'מ ןיהואוו ,(סַאג עקצַאמָאלט ףיוא עגָאגַאניס)

 .ןענוװַאד ןזָאלנײרַא טשינ שטנעמ
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 ךס ַא ןעמוקעגרָאפ ןענייז רעבמעווָאנ 6 ןוא 5 םעד ,גָאטנָאמ ןוא גָאטנוז
 עקידנרעטַאלפ טימ הרובק וצ טגנערבעג ייז טָאה'מ .תונברק יד ןופ תויוול
 -עברַא ןבָאה היוול ןייא תעב .סעדער ערענָאיצולָאװער ןוא רענעפ עטיור
 סָאװ ,טנַאיצילָאּפ םענעוטעגרעביא ןייא ןוא סענַאגילוכ 4 טעגרהרעד רעט

 .ןרעטש טוװאורּפעג ןבָאה
 טָאה יז .םָארגָאּפ ַא ןפורוצסױרַא טעברַאעג שיגרענע טָאה ײצילָאּפ יד

 ,סעטָאּפַאק עשידיי ןיא ןטנַאיצילָאּפ ןוטעגרעביא ,סענַאגילוּכ טריזינַאגרָא

 עכעלטסירק עקילייה ןסירעצ ןקעווצ עשירָאטַאקָאװָארּפ בילוצ ןבָאה סָאװ
 -סעפינַאמ טריזינַאגרָא ןוא ןעגנַאלק עדליו טײרּפשרַאפ טָאה יז ;רעדליב

 טשינ םָארגָאּפ ַא ןופ ןַאלּפ ריא יז טָאה ךָאד --- תואמ עצרַאװש ןופ סעיצַאט
 -סיורַא ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשיליוּפ עלַא ,ןריזילַאער טנעקעג

 גנורעקלעפַאב עשיליוּפ יד ןענרָאװ וצ רענדער טקישעג ןוא ןפורפיוא טזָאלעג

 | .םָארגָאּפ ַא ןגעק
 ,ץושטסבלעז עסיורג ןוא עטנפָאװַאב-טוג ַא טריזינַאגרָא טָאה דנוב רעד

 ,סעּפורג עטנפָאװַאב טלעטשעגקעװַא ןעמ טָאה טָאטש ןופ ןטקנוּפ ליפ ןיא

 דנוב רעד ,ןסַאג יד ןיא טרירושזיד טכַאנייב ןבָאה ץושטסבלעז ןופ ןלורטַאּפ
 יד ,ץושטסבלעז רַאפ טעטימָאק ןעמַאזניימעג ַא טעדליבעג ןבָאה .ל.פ.ק.ד.ס ןוא
 .רעטרע עבלעז יד ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז ןעײטרַאּפ עדייב ןופ סעּפורג
 -ָאק-ץושטסבלעז םעד טימ טקידנעטשרַאפ ךיז ךיוא ןעמ טָאה םעד ץוחַא
 ללכב .סעיצקַא יד ןרינידרָאָאק וצ קעוצ ןטימ ןטסינויצ יד ןופ טעטימ
 ןבָאה געט יד ךשמב .טנּפָאװַאב ךיז קרַאטש גנורעקלעפַאב עשידיי יד טָאה
 -םיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטנַאיצילָאּפ 4 ןוא סענַאגילוכ 10 טעגרהרעד ןדיי
 טָאה עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד .שירעפײרגנָא ןוא שירָאטַאקָאװָארּפ טריפעג
 רעוועשרַאו רעד ןרעמונ 5 ןרַאלּפמעזקע לָאצ רעסיורג ַא ןיא טזָאלעגסױרַא
 רעד רַאפ .ןסַאג יד ןיא טפיוקרַאפ יירפ ןוא קנַארפ טָאה'מ סָאװ ,רעטײברַא
 ,ןפורפיוא 14 טזָאלעגסױרַא ךיוא דנוב רעד טָאה קיירטש םעניימעגלַא ןופ טייצ
 -טיונ וצ גָאט ןדעי עציטש לבור טנזיוט ןבלַאהטרעדנָא טלייטעצ טָאה רע
 ,סעלַאה-ייט ןוא ןעיירעקעב ענעגייא טנדרָאעגניײא ןוא רעקיירטש עקיטפרעדַאב
 טָאה קיירטש רעד .רעקוצ ןוא ייט ,טיורב טסיזמוא טלייטעג טָאה'מ ואוו
 -נערַאפ לעיציפָא םיא טָאה'מ זיב ןכָאװ עכעלטע ןגיוצעג ךיז עשרַאװ ןיא
 רענייא ןגעו .ןעגנולמַאזרַאפ ךס ַא ןעמוקעגרָאפ ןענייז טייצ עצנַאג יד .טקיד
 : טכירַאב ַאזַא ןעוועג גנוטייצ רעשידנוב רעװעשרַאװ רעד ןיא זיא --- ייז ןופ
 -סקלָאפ רעסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ ענימג רעשידיי רעד ןיא זיא טנװָא טנייה;
 רעזנוא ןופ רענדער 2 טדערעג ןבָאה סע .לופ ןעוועג זיא לַאז רעד .גניטימ
 רענדער ערעזנוא .שַא םולש רעבייררש רעשידיי רעד ןוא עיצַאזינַאגרָא
 ,ץושטסבלעז רעד ןוא ןעמָארגָאּפ יד ,קיטילָאּפ סעטיוו ןגעוו טדערעג ןבָאה
 טדערעג טָאה ׁשַא םולש .עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו ןוא
 יד ןיא טייטש רע .עימָאנָאטױא רעלערוטלוקילַאנָאיצַאנ ןוא םזינויצ ןגעוו
 טָאה געט ענעי ןיא (:*י ?.ידנוב' ןופ טקנוּפדנַאטש ןפיוא ןצנַאגניא טעמכ ןגַארפ
 רָאטַארָא ןשידנוב ןגנוי ןופ םיטש יד ןעגנולקעגּפָא קרַאטש עשרַאװ רעביא
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 עקימַאלּפ ענייז טימ ןטערטעגסױרַא זיא רעכלעוו ,רעסָארג ווַאלסינָארב

 .עינָאמרַאהליפ ןופ לָאז ןיא ןדיי ןוא ןקַאילָאּפ רעטנזיוט רַאפ רעטרעוו

 ןוא 26 םעד ןביױהעגנָא ךיז קיירטש רענײמעגלַא רעד טָאה שזדָאל ןיא

 יָאנָאקע ענעגייא בילוצ ךיוא ןוא קיירטשדןַאב ןטימ תוכייש ןיא רעבָאטקָא 7

 ..ם.9.9 ןוא .ל.ּפ.ק.ד.ס ,דנוב רעד ןפורעג ןבָאה קיירטש םעד .ןעגנורעדָאפ עשימ

 ,סעיצַארטסנָאמעד ןעמוקעגרָאפ ןענייז'ס ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ןטלַאהעגּפָא טָאה'מ

 ןענייז ייברעד .רעטעברַא טנזיוט עכעלטע סנטסכעה ןגיוצעגוצ ןבָאה סָאװ

 ןלַאפעג ןענייז'ס ןוא -- רעטילימ ןוא יײצילָאּפ טימ ןסױטשנעמַאזוצ ןעוועג

 עטעגרהעג 2 ןופ תויוול יד ןעמוקעגרָאפ ןענייז רעבמעווָאנ 2 םעד .תונברק

 -נָא .ןעמוקעג ןענייז ןסַאמ עקיזיר .ןשילױוּפ ַא ןוא ןשידיי ַא -- רעטעברַא

 -רַאפ ךיז ייז ןבָאה רעטעּפש ןוא רעדנוזַאב תויוול עדייב ךיז ןבָאה ןביוהעג
 -טנעצ טימ ןשטנעמ טנזיוט 150 ךרעב טרישרַאמ ןבָאה ןעמַאזוצ ,טקינייא
 טָאה העש 3 .ןשטייד ןוא ןקַאילָאּפ ,ןדיי טרישרַאמ ןבָאה'ס .רענעפ רעקיל
 -ַאב טשינ ךיז ןבָאה רעטילימ ןוא יײצילָאּפ ,עיסעצָארּפ-היוול יד טרעיודעג
 ןבָאה סָאװ ,סנימלע-תיב יד וצ טריפעגוצ תונברק עדייב ןעמ טָאה ױזַא ,ןזיוו
 ןעמוקעגרָאפ ןענייז רעבמעווָאנ 5 ןוא 4 ,2 םעד .תונכש ןיא ןענופעג ךיז
 ןיא ןסָאשעג ןקַאזָאק ןבָאה ירפ רעד ןיא רעבמעווָאנ 6 םעד .ןעגניטימ ךס ַא
 ןוא עטיוט ןלַאפעג ןעניי'ס .רעטעברַא טנזיוט 2 ןופ עיצַארטסנַאמעד ַא

 .עטעדנואווראפ
 ןוא סעקיוועשנעמ ,דנוב --- סעיצַאזינַאגרָא ,ד.ס יירד יד ןבָאה סעדָא ןיא

 יד וצ .טָאטש ןיא ןעגניטימ עמַאזניימעג ךס ַא ןטלַאהעגּפָא --- סעקיועשלַאב
 טעמכ ,רעטעברַא טנזיוט 473 יװ רעמ טשינ ןעמוקעג ןענייז ןעגניטימ עטסערג
 יירד יד סָאװ ,ןעגניטימ יד ןעוועג ןיוש ןענייז רעסעב ליפ .,עשידיי זיולב
 -מַאזרַאפ יד ןענייז ָאד .טעטיזרעווינוא ןיא טנדרָאעגנייא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא
 ןופ ןשטנעמ ןעמוקעג ןיוש ןענייז רעהַא ,טנזיוט 15 זיב ןעגנַאגרעד ןעגנול
 -ַאב קרַאטש רָאג ןעװעג ןענייז ןטנעדוטס ןוא רעליש .ןטכיש ענעדישרַאפ
 -ינוא ןיא גניטימ ַא ןפורעג רעדיו ןעמ טָאה רעבָאטקָא 29 םעד .טקילײט
 ןסַאג עקימורַא יד טמיוצרַאפ ןבָאה רעטילימ ןוא ײצילָאּפ יד .טעטיזרעוו
 רעבָא ,טמָארטשעג ןבָאה ,רעטעברַא עשידיי ךס ַא ייז ןשיווצ ,ןסַאמ עסיורג
 טכירעגמוא רָאג ,גנולצולּפ, .טעטיזרעווינוא םוצ טזָאלעגוצ טשינ ייז טָאה'מ
 "וועי ,עװָאטשטָאּפ ,עקסנעשזַארבָאערּפ ןסַאג יד ףיוא ןענייז ןעמעלַא רַאפ
 -ייז'ס .ןדַאקירַאב רעקילטנעצ ןרָאװעג טיובעגסיוא עקסוועילעשיר ,עקסייר
 ןלעטשּפָא ןעמונעג טָאה ןעמ ,סעקשזָארד ,סעקנָאק יד טלעטשעגּפָא ןרָאװעג ןענ
 טיובעג ןעוועג ןענייז ןדַאקירַאב יד .טָאטש רעצנַאג רעד ןיא טעברַא יד
 טשינ רעצישַאב ןייק ייז ןבָאה טּפיוהרעביא ןוא םעטסיס ןוא ןַאלּפ םוש ןָא

 .."ןדַאקירַאב עטסעפ ץנַאג ןענַאטשעג ןענייז רעטרע עקינייא ןיא .טַאהעג
 עקינייא ןיא ,ןלַאירעטַאמ-יוב ןוא סעקנָאק ןופ ןעוועג ייז ןענייז טיובעג;,
 ןענייז רעטעּפש .."ןטָארד טימ ןגיוצעגרעביא ןעװעג סַאג יד זיא רעטרע
 עטיוט ןלַאפעג ןענייז'ס .ןסיש ןביוהעגנָא ןוא ןקַאזָאק ןוא יײצילַָאּפ ןעמוקעג
 טָאה'מ .ןעמונעגרעדנַאנַאפ ןעמ טָאה ןדַאקירַאב יד .עטעדנואוורַאפ ןוא
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 ןבָאה ןעורמוא-ןסָאג יד ןיא .סַאג ןופ ןשטנעמ טרעדנוה עכעלטע טריטסערַא

 .רעדניק וליפא ןוא עכעלטנגוי ,רעליש ,רעטעברַא עשידיי ןעמונעג לײטנָא

 ןעוועג טשינ ןענייז רעיוב יד ,שיכיטס ןרָאװעג טיובעג ןענייז ןדַאקירַאב יד

 20 ןלַאפעג ןענייז גָאט םעד .ףמַאק םוצ טיירגעגוצ טשינ ןוא טנכָאװַאב

 יד ןבָאה רעבָאטקָא 29 םעד גָאטנוז םגה .טעדנואוורַאפ 100 זיב ןוא טיוט

 -וצסיורַא ןפורפיוא טזָאלעגסױרַא סעיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד:לַאיצָאס יירד

 -רַא עכעלטסירק קיניײװ גָאטנָאמ ןבָאה ,קיירטש םענײמעגלַא ןַא ןיא ןטערט

 םעד ןבױהעגנָא גָאטנוז ךיילג ןבָאה עשידיי יד תעב ,טעברַאעג טשינ רעטעב

 ךיז ןסַאמ עסיורג ןיא ןבָאה ןדיי םתס ןוא רעטעברַא עשידיי יד .קיירטש

 ןוא עטעדנואוורַאפ ןגעלעג ןענייז'ס ואוו ,לָאטיּפש ןשידיי ןרַאפ טלמַאזרַאפ

 טעװ גָאטרַאפ זַא ,ןדלָאמעג טָאה'מ .יירעסיש רעקיטכענ רעד ןופ עטיוט

 םוצ ןעמוקעג רעדיוו ןענייז ןסַאמ עסיורג ןעוו ,גָאטסניד .היוול יד ןעמוקרָאפ

 ןקַאזָאק ןוא יײצילָאּפ ןבָאה טכַאנייב זַא ,טסואוורעד ךיז ייז ןבָאה ,לָאטיּפש

 ךיז טָאה'מ .גניטימ ַא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא'ס .עטיוט יד ןעמונעגוצ

 ןוא ןקירבַאפ יד ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז ןבָאה סָאװ ,סעּפורג ןיא טלייטעצ

 טעמכ .רעטעברַא עכעלטסירק טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז'ס ואוו ,ןדָאװַאז

 יד טלעטשעגּפָא ןוא טגלָאפעג רעטעברַא עכעלטסירק יד ןבָאה םוטעמוא

 ,(:': טעברַא

 -וצ שינָאמרַאה ןבָאה .דס עשיטעל יד ןוא דנוב רעד ואוו ,עגיר ןיא

 קיירטש רענײמעגלַא רעד טָאה ,טעטימָאק ןויטַארעדעפ ןיא טעברַאעגנעמַאז

 עסיורג יד ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס ןוא ןעמרָאפ עטנַאזָאּפמיא ןעמונעגנָא

 ןענישרעד זיא'ס ןעװ .טּפַאשרעטעברַא רעד ןופ טפַארק ערענָאיצולָאװער

 ןױש קיירטש רענײמעגלַא רעד עגיר ןיא טָאה ,טסעפינַאמ רעשירַאצ רער

 ןענייז טעטימָאק ןוויטַארעדעפ ןופ שינעביולרעד רעד טימ .ךָאװ ַא טרעיודעג

 ,גנוטכײלַאב יד ,גנוטײל-רעסַאװ יד ,ןעיירעקעב יד קיטעט ןעוועג זיולב

 ץעגרע ןיא ןעמ טָאה םעד ץוחַא .ןפָא ןעוועג ןענייז ןעמָארק-זייּפש יד ןוא

 ,קירבַאפ סווָאצענזוק --- םַאנסיוא ןייא ןעוועג זיולב זיא'ס .טעברַאעג טשינ
 רעטרעדנוה ןבָאה ,טעברַא יד ןלעטשּפָא ןעמוקעג ןענייז רעטעברַא סעּפורג ןעוו

 -ַאב ייז ןוא סעיצַאגעלעד יד טרַאװעגּפָא רעכערב-קיירטש יד ןופ רעבייוו

 -ַאמ ןשירַאצ ןגעװ העידי יד ןעמוקעגנָא זיא'ס ןעו .רענייטש טימ ןפרָאװ

 .(רעבָאטקָא 231) רעטנזיוט רעקילטנעצ ןופ גניטימ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ,טסעפינ

 ,שיוװטיל ,שידיי ,שיטעל :ןכַארּפש 7 ןיא סענובירט 20 ןופ טדערעג טָאה'מ

 -ַאמ םעד טריקיטירק ףרַאש טָאה'מ .שיליוּפ ןוא שיטסע ,שטייד ,שיסור

 ןרעטנוא ןעגניטימ עטנענַאמרעּפ ןעמוקעגרָאפ ןענייז געט 4 ךשמב .טסעפינ
 .רַאפ 5 טקידנעעג ךיז ןוא ירפ 10 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ייז .למיה ןעיירפ
 -עג טשינ טָאה רענייק ,ןלַאז ןיא ןעגניטימ ןעוועג ןענייז טנװָא ןיא .טכַאנ
 רעבמעווָאנ 2 םעד גָאטײרפ .טייהיירפ עלופ ןעוועג זיא'ס ןוא טרעטש
 -ַאגרָא טָאה'מ .םָארגָאּפ ַא וצ טיירג ײצילָאּפ יד זַא ,ןעגנַאלק ןעוועג ןענייז
 טרפב .סענַאגילוכ ןופ ןלַאפנָא ןעוועג ןיוש ןענייז תבש .ץושטסבלעז ַא טריזינ

 ,טניואועג ןבָאה ןדיי ואו ,טָאטשרָאפ רעװקסָאמ ףיוא ןעוועג סָאד זיא
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 ןלַאפעג ןענייז עכעלטע ןוא ןיהַא קעװַא ךיילג ןעייז ןעגנולײטּפָא-ץושטסבלעז
 טימ טסעמרַאפ רעסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא רעבמעווָאנ 5 םעד גָאטנוז .טיוט
 ןוא ןדיי 5 -- טױט ןלַאפעג 9 ןענייז ץושטסבלעז רעד ןופ .סענַאגילוכ יד
 עטעדנואוורַאפ ."עטעגרהעג 60 זיב ןעוועג ןענייז סענַאגילוכ יד ןופ , .ןטעל 4
 -רַאפ טשינ ןטלָאװ ןטַאדלָאס יד ןעוו; .ןטייז עדייב ןופ ליפ ןעוועג ןענייז
 ןבייהפיוא וליפא טגעװרעד טשינ ךיז ייז ןטלָאװ ,סענַאגילוכ יד טקידייט
 קיירטש םעד טרעלקרעד ןעמ טָאה סנגרָאמוצ ,"ץושטסבלעז ַאזַא ןגעק טנַאה ַא
 -ָאק רעויטַארעדעפ רעד טָאהעג טָאה גנוקריוו עצנַאג יד .טקידנעעג רַאֿפ
 ןויטַארעדעפ ןיא ןענייז סָאװ ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס ערעדנַא יד .טעטימ
 רעד .לָאר עּפַאנק ַא טליּפשעג ןבָאה ,ןטערטרַאפ ןעװעג טשינ טעטימָאק

 100 זיב ןעמוק ןגעלפ ןעגניטימ יד ףיוא .ןכָאװ 2 טרעיודעג טָאה קיירטש

 ,(:'+ ןַאמ טנזיוט
 31 םעד ןענייז ,טסעפינַאמ ןגעו העידי יד ןעמוקַאב ןכָאנ ,קסנימ ןיא

 טָאה לַאזקָאװ ןרַאפ .ןעגנולמַאזרַאפ-סקלָאפ עסיורג ןעמוקעגרָאפ רעבָאטקָא

 "עפ רעקילטנעצ טימ ןשטנעמ טנזיוט 40 ךרעב ןופ עסַאמ ַא טלמַאזרַאפ ךיז
 רעטילימ טָאה ,ןירַא טָאטש ןיא ןרישרַאמ ןביוהעגנָא טָאה'מ ןעװו .,רענ

 .עטיױט טפלעה עּפַאנק ַא --- תונברק 200 זיב ןלַאפעג ןענייז'ס ןוא ןסָאשעג

 ,קיירטש רענײמעגלַא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא הגירה רעכעלקערש רעד ךָאנ
 .געט 5 ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ

 .טעברַא יד טלעטשענּפָא רעבָאטקָא 30 םעד ןעמ טָאה קָאטסילַאיב ןיא
 -עג טָאה'מ .עמרוט רעד וצ קעװַא זיא טנזיט 25 ןופ עיצַארטסנַאמעד ַא
 ןלַאפעג ןענייז 3 .ןסָאשעג ןבָאה רענלעז .רעיױט םעד ןכערבפיוא טוואורּפ
 ןעמוקעגרָאפ ןענייז געט עטסטנָאנ יד ןיא .טעדנואוורַאפ עכעלטע ןוא טיוט
 רעד ןיא דנוב רעד טָאה רעבמעווָאנ 2 םעד .ןעגנולמַאזרַאפ-סקלָאפ עסיורג

 םעד ךָאנ .העש 5 טרעיודעג טָאה סָאװ ,גנולמַאזרַאפ-סקלָאפ ַא ןביוהעגנָא ירפ

 טָאה סָאװ ,ןשטנעמ טנזיוט 40 ןופ עיצַארטסנָאמעד ַא טרימרָאפ ךיז טָאה

 .טנװָא ןיא טשרע טקידנעעג ךיז
 גָאטנוז ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ קיירטש רענײמעגלַא רעד זיא ענליוו ןיא

 -יורג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא רענַאבנזייא יד ןופ בולק ןיא .רעבָאטקָא 29 םעד
 לָאזמ זַא ,ןרעדָאפ וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס .גניטימ רעשיטילָאּפ רעס

 ןעלאּפ ןָאפ רָאטַאנרעבוג רעד .רעטילימ סָאד ןסַאג יד ןופ ןעמענּפָארַא

 -לַארענעג ןופ שינעביולרעד ַא ןָא ןוט טשינ סָאד ןעק רע זַא ,טרעלקרעד טָאה
 -רעבוג-לַארענעג םוצ ןקיש וצ ןסָאלשַאב טָאה גנולמַאזרַאפ יד .רָאטַאנרעבוג

 ןבָאה ןשטנעמ רעטנזיוט .רָאטַאנרעבוג ןטימ ןעמַאזוצ עיצַאגעלעד ַא רָאטַאנ

 ַא ןבעגעג ריציפָא םרַאדנַאשז ַא טָאה געוו ןפיוא .עיצַאגעלעד יד טיײלגַאב
 ןפיוא ןסָאשעג םעד ךָאנ דלַאב טָאה רעטילימ סָאד .סָאש ןשירָאטַאקָאװָארּפ
 רעד ןופ תונברק ןעוועג ןענייז עטעדנואוורַאפ 20 ךרעב ןוא עטיוט 5 .םלוע
 עיצַאגעלעד רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא עטיוט יד ןופ רענייא .יירעסיש
 ןעוועג ךיוא ןענייז עטיוט יד ןשיווצ .ןיסיק םהרבא רעוט רעשידנוב רעד --
 רעבָאטקָא 231 ןוא 230 םעד .ןייטשנעזָאר ןוא ץנַארעמָאּפ ַאינַאט ןטסידנוב יד
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 ךיז ןבָאה ןשטנעמ רעטנזױט רעקילטנעצ .תויול יד ןעמוקעגרָאפ ןענייז
 50 ןעמונעג לײטנָא ןבָאה ןיסיק םהרבא ןופ היוול רעד ןיא ,טקילײטַאב
 טסעפינַאמ ןשירַאצ ןגעוו טסואוועג טלָאמעד ןיוש טָאה'מ .ןשטנעמ טנזיוט
 -נָאמעד עשיטילָאּפ עסיורג ַא ןיא טלדנַאורַאפ ךיז טָאה היוול סניסיק ןוא
 קיזיא רעוט רעשידנוב רעד טריפעגנָא טָאה'ס רעכלעו טימ ,עיצַארטס
 -ּפָארַא ןעמ טָאה רעטילימ ןוא ײצילָאּפ יד .(רעטייוו .א) יקסשינעוועד ריאמ
 -ןסַאג ליפ ןעמוקעגרָאפ ןענייז רעבמעווָאנ 2 ןוא 1 םעד .ןסַאג יד ןופ ןעמונעג
 -עג טקידנערַאפ קיירטש רעד זיא גָאטײב רעבמעווָאנ 3 םעד .ןעגנולמַאזרַאפ
 .רַא ןַא טריטסערַא ןַאד טָאה'מ .ןעגנולמַאזרַאפ-ןטַאמ ןטלַאהּפָא טימ ןרָאװ
 ןוא ןסָאשעג ןבָאה רענלעז .ןגָאלשּפָא טװאורּפעג טָאה'מ ןעמעװ ,רעטעב
 געט יד ןיא ןענייז ללכב .טעדנואוורַאפ 20 ןוא טוט 6 ןלַאפעג ןענייז'ס
 -רֶא רעשידנוב רעד ןופ סולשַאב ַא טיול .ןָאזרעּפ 13 ןרָאװעג טעגרהרעד
 עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא יד טלָאצַאב םיטַאבעלַאב יד ןבָאה ,עיצַאזינַאג
 ,קיירטש ןשיטילָאּפ ןופ טייצ רעד רַאפ תוריכש יד ןופ טפלעה ַא

 -ָארּפ .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןוא דנוב ןופ עיסימָאק-עיצילַאָאק יד טָאה קסבעטיוו ןיא
 -עג ךיז טָאה ץלַא .רעבָאטקָא 20 םעד קיירטש םענײמעגלַא םעד טרימַאלק
 ,טכַאמרַאפ ךיז ןבָאה רעבלעוועג יד ךיוא ,ָאּפעד-ןַאב םעד ץוחַא ,טלעטש
 ײַצילָאּפ טימ רעטעברַא ןשיװצ ןסיױטשנעמַאזוצ ןעוועג ןענייז גָאט ןצנַאג ַא
 -ילָאּפ רעטנוא ענסַאּפַאז ןוא ןטורקער ערוכיש ןבָאה טנװָא ןיא ,ןקַאזָאק ןוא
 ןבָאה רעבָאטקָא 21 םעד .םָארגָאּפ ַא ןבױהעגנָא גנוריפנָא רעשיאייצ
 -עג ןוא יירעקורד רעלַאינרעבוג רעד רַאפ טלמַאזרַאפ ךיז ןסַאמ עסיורג
 רָאטקַאדער רעד .טסעפינַאמ םעד ןענעיילרעביא ייז רַאפ לָאז'מ טרעדָאפ
 -ַאב ןבָאה ןסַאמ יד .טנעיילעגרעביא ןָאקלַאב ןפיוא טָאה גנוטייצ רעד ןופ
 -ָאק יד !טייהיירפ יד ןבעל לָאז : ןפורסיוא ןוא ַארוה ןקיכליה ַא טימ טיילג
 ליפ ןוא טוט ןלַאפעג ןענייז 7 .ןפלָאז עכעלטע ןבעגעג ךיילג ןבָאה ןקַאז
 -לרעב עלייב :ןטסידנוב ןעועג 4 ןענייז עטיוט 7 יד ןופ .טעדנואוורַאפ
 טָאה עסַאמ יד .עקָארָאס הנח ,קישטײבָארָאװ קילעז ,ןענייש עלָאּפ ,ןייטש
 עיולב יד ןסירענּפָארַא ןבָאה ייז רעדָא רענעפ עשהכולמ יד ןסירעגּפָארַא
 עג ךיז טָאה'ס .ןסַאּפ עטיור יד זיולב טזָאלעגרעביא ןוא ןסַאּפ עסייוו ןוא
 טרישרַאמ טָאה סָאװ ,ןשטנעמ טנזיױט 20 ןופ עיצַארטסנָאמעד ַא טעדליב
 .םיגורה 7 יד ןופ היוול יד ןעמוקעגרָאפ זיא סנגרָאמוצ .טָאטש רעד רעביא
 ליפ ןגָארטעג טָאה'מ .תוטימ יד ךָאנ ןעגנַאגעג ןענייז ןשטנעמ טנזיוט 0
 ,סעטנעל יד ףיוא ןטפירשפיוא טימ ץנערק 34 ןוא רענעפ

 ןביוהעגנָא קיירטש רענײמעגלַא רעד ךיז טָאה ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא
 טימ ןסױטשנעמַאזצ ןביוהעגנָא דלַאב ךיז ןבָאה'ס ןוא רעבָאטקָא 24 םעד
 עדייב ןופ תונברק ליפ ןעװעג ןענייז'ס .ןקַאזָאק ןוא רעטילימ ,ײצילָאּפ
 רעטעברַא .תונברק 50 ךרעב ןעוועג ןענייז ןרענָאיצולָאװער יד ןופ .םידדצ
 ןבָאה טסעפינַאמ ןשירַאצ ןכָאנ .עדַאקירַאב ַא טיובעגפיוא ןבָאה ןטנעדוטס ןוא
 ,רענלעז .ןעגניטימ עסיורג ןטלַאהעגּפָא סעיצַאזינַאגרָא ערענָאיצולָאװער יד
 4 טרעיודעג טָאה סָאװ ,םָארגָאּפ ַא ןבױהעגנָא ןבָאה סענַאגילוכ ןוא ןקַאזָאק
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 ץושטסבלעז יד .ןעגנודניצרעטנוא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה םָארגָאּפ ןכָאנ .געט

 טרעדנוה עכעלטע ןעװעג ןענייז'ס .תוחוכ עטצעל יד זיב טפמעקעג טָאה

 ןסיורג ַא ןעמונעג טָאה דנוב רעד .ןליוק עשירענלעז ןופ רקיעב ,תונברק

 .ץושטסבלעז רעד ןיא ןוא ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער יד ןיא לײטנָא

 טיוט ןלַאפעג ןענייז ייז ןופ ליפ ןוא שידלעה טפמעקעג ןבָאה ןטסידנוב יד

 ,ןבעגעג הצע ןַא ךיז ןעמ טָאה ןיילַא סענַאגילוכ יד טימ .טעדנואוורַאּפ ןוא

 .רעטילימ ןגעקטנַא זָאלטכַאמ ןעוועג רעבָא זיא'מ

 טעטש רעטרעדנוה ןיא טלקיװטנַא ךיז ןשינעעשעג יד ןבָאה ךעלנע

 עצרוק עכעלטע ךָאנ ןכַאמ טימ ןצענערגַאב ךיז ןלעװ רימ .ךעלטעטש ןוא

 ןוא ןעמָארק-רעװעג יד ןלַאפַאב ןעמ זיא קסניווד ןיא .ןעגנונעכייצרַאפ

 .עטעדנואוורַאפ ןוא עטיוט טימ ןעיירעסיש ןעוועג ןענייז'ס .רעוועג ןעמונעג

 רעדילגטימ 14 עמרוט ןופ ןפָאלטנַא רעבמעווָאנ ןט1 םעד ןענייז שילַאק ןיא --

 ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ןבָאה ןילבול ןיא -- .ל.ּפ.ק.ד.ס ןוא .0:9:9 ,דנוב ןופ

 ןופ עיצַארטסנָאמעד ַא רעבמעװָאנ ןט1 םעד טריפעגכרוד .0.9.9 ןוא דנוב

 עיצַארטסנָאמעד עטייווצ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טנװָא ןיא .ןשטנעמ טנזיוט 0

 גָאט ַא טימ .עטקילײטַאב טנזיוט 235 טימ רעטעברַא עשילױּפ ןוא עשידיי ןופ

 זיב קעװַא טשינ ןוא עמרוט יד טרעגַאלַאב רעטעברַא עשידיי ןבָאה רעטעּפש

 געט 2 עטשרע יד ןענייז קסירב ןיא -- .עטריטסענמַא יד טיירפַאב טָאה'מ

 "עד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ןעמוקעגרָאפ טסעפינַאמ םעד ןכעלטנפערַאפ ןכָאנ

 ןוא ןדיי טנזױט 25 טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס עכלעוו ןיא ,סעיצַארטסנָאמ

 ,סעדער יד טרעהעג ןבָאה סָאװ ,רענלעז יד .דנוב ןופ טריפעגנָא ,ןטסירק

 טָאה ,עמרוט יד טרישרַאמיײברַאפ טָאה'מ ןעוו .ןָאפ עטיור יד טשוקעג ןבָאה

 ןט7 םעד .ןטפול רעד ןיא ןסָאשעג לָאמ עכעלטע ךַאװ עשירעטילימ יד

 ןוא קיזומ טימ עיצַארטסנָאמעד-ןסַאמ עסיורג ַא טָאה טנװָא רעבמעווָאנ

 ןענייז לעמָאה ןיא -- .טָאטש רעד רעביא טרישרַאמ ןלעקַאפ עקידנענערב

 יד ףיא .רעטילימ ןוא ןטסידנוב ןשיוצ ןעיירעסיש עקיטייזנגעק ןעוועג

 פרָאװעג ןבָאה ענייא -- סעבמָאב 2 ןרָאװעג ןפרָאװעג ןענייז ןסעקרעשט

 .עטעדנואוורַאפ ןוא עטיוט ןעוועג ןענייז'ס ..ר.ס -- עטייווצ יד ,ןטסידנוב

 קיירטש ןשיטילָאּפ ןופ געט עטשרע יד ןיא ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא-ןַאב יד

 טָאטש ןיא ןעמוקעג רעבמעווָאנ 2 םעד ןענייז ,סנטייוורעדנופ ןטלַאהעג ךיז

 "עג ַא ןטלַאהעגּפָא וא רעטעברַא עשידיי יד טימ טקינייארַאפ ךיז ,ןײרַא

 10 ןופ עיצַארטסנָאמעד ַא טריפעגכרוד טָאה דנוב רעד .גניטימ ןעמַאזניימ

 31 םעד ןעמ טָאה ,,בוג רעװָאגינרעשט ,ווָאקביזָאװָאנ ןיא -- .ןַאמ טנזיוט

 םירעױּפ ,עשיטילָאּפ -- עטריטסערַא עלַא ןעײרפַאב וצ טרעדָאפעג רעבָאטקָא

 -סױרַא עלַא טָאה'מ .עלענימירק ךיוא יו ןעורמוא רַאפ ןסעזעג ןענייז סָאװ

 .גנולמַאזרַאפ-ןסַאמ ַא ןפורעג דנוב רעד טָאה רעטעּפש גָאט ַא טימ .טזָאלעג

 .רעװעג סָאד ןעמענ וצ לַאנעסרַא ןיא קעװַא םלוע רעד זיא ןענַאד ןופ

 -- ןעמענ טשינ רעװעג סָאד ףרַאד ןעמ זַא ,טהנעטעג טָאה ריציפָא רעד

 טָאה'מ .קלָאפ ןגעק ןצונ טשינ סע טעװ ןעמ זַא ,טרָאװ-ןרע ןייז טיג רע

 ַא טכַאמעג רָאטַאנרעבוג רעד טָאה רעטעּפש גָאט ַא טימ .,טביולגעג םיא
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 .ןעלטימ עגנערטש ןָא טשינ טמענ רע סָאװרַאפ קינװַארּפסיא םעד ףרואוורָאפ

 זיא טייהיירפ ןייק זַא ,ןדלָאמעג ןוא קרַאמ ןיא קעװַא זיא קינװַארּפסיא רעד

 ַא ןעװעג זיא סָאד .סעדישז יד ןופ שינעטכַארטסיױא ןַא זיא'ס ,ָאטשינ

 עשיסור 2 ןעוועג ןענייז תונברק-םָארגָאּפ עטשרע יד .םָארגָאּפ ַא וצ לַאנגיס

 רעשירווַאט ,לָאּפָארעפמיס ןיא --- .סוירַאטָאנ ַא ןוא רָאטקָאד ַא -- ןלַארעביל

 .ַא.א ,ןויצ-ילעוּפ ,סעקיוועשנעמ ,דנוב) סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד ןבָאה ,.בוג

 ןיא סעיצַארטסנַאמעד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ טריפעגכרוד רעבָאטקָא 31 םעד

 "ןגעק ַא ןביוהעגנָא דלַאב ןבָאה רעטילימ ןוא ײצילָאּפ ,טסעפינַאמ ןטימ תוכייש

 ןוא ןביור ,ןענעגרה ןביוהעגנָא ייז ןבָאה סענַאגילוכ טימ ןעמַאזוצ .,עיצקַא

 רעבָא ,דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש טװאורּפעג טָאה ץושטסבלעז יד .,ןרעטשעצ

 ןעוועג ןענייז תונברק .רעטילימ ןגעק םַאזקריװ ןייז טנעקעג טשינ טָאה יז

 ןלַאפעג ןענייז ףמַאק ןיא טקעריד .עטעדנואוורַאפ רעטרעדנוה ןוא עטיוט 5

 ,(+ןטסידנוב 4 טיט

 א
 יא לא

 רערענָאיצולָאװער רעד טָאה רעבמעווָאנ ןוא רעבָאטקָא ןופ ןכָאװ יד ןיא

 -עברַא :דנַאלסור ןופ םיחטש ןוא ןטקנוּפ עיינ ץלַא טּפַאכעגמורַא זיורבפיוא

 עכעלרעגריב ,רעטילימ ,טנגוי עקידנרידוטש ,ץנעגילעטניא ,םירעיוּפ ,רעט

 -ולָאװער ןיא ןײרַא ןענייז עלַא -- רעקלעפ עטקירדרעטנוא ןוא ןלַארעביל

 -ָאמ טװאורּפעג ךָאנ גנונדרָא עטלַא יד טָאה קיטייצכיילג ,םָארטש ןרענָאיצ

 טָאה ,ןורעזער ןוא תוחוכ עלַאיצַאס ןוא עשירעטילימ עריא עלַא ןריזיליב

 טציירעגרעדנַאנַאפ ןוא ןטנעמעלע-קעד עטסקירעדינ יד וצ טזָאלעגּפָארַא ךיז

 -מַאד ןלעטשוצפיוא ידכ ,ןטקניטסניא עטכעלש ןוא ןטייקיליווזייב ערעייז

 -ָאװער-רטנָאק ןוא עיצולָאװער .סעילַאװכ ערענָאיצולָאװער יד ןגעק סעב

 סעילַאװכ עצרַאװש ןוא עטיור .טסעמרַאפ ןרעטיב ַא ןיא ןעוועג ןענייז עיצול

 חצנמ ערעדנַא יד ענייא טלָאװעג ןוא טלױנקעגנעמַאזוצ ךיז ,טציילפעג ןבָאה

 ,ןייז

 -- רָאטקַאפ רערענָאיצולָאװער רעיינ ַא ןפַאשעג טרעוװ רעבָאטקָא ןיא

 ערעדנַא לָאצ ַא ךָאנ ןעוט ליּפשיײיב םעד .טַאר-רעטעברַא רעגרוברעטעּפ רעד

 ,טרעוו ןכעלקריוו ןייז ןופ קיגנעהּפָאמוא ,טסעפינַאמ רעשירַאצ רעד .טעטש

 טשינ רעמ ןיוש זיא דנַאלסור .טַאלב ךעלטכישעג ינ ַא טנפעעג טָאה

 ןפַאשעג ןענייז ןעגנוגנידַאב עשיטילָאּפ עיינ .רעירפ יו עבלעז סָאד ןעוועג

 -צניפ יד -- רקיע רעד ןוא טכיירגרעד ןרָאװעג זיא ךס ןייק טשינ .ןרָאװעג

 -הכולמ םייב ןבילבעג רעטייוו ןענייז ןָארט ןשירַאצ םעד םורַא תֹוחוכ ערעט

 ןעמוקרָאפ טזמעג רעטייו רעבירעד טָאה ףמַאק רעד .רעדור

 יד ןופ עיציזָאּפ ףמַאק רעד ףיֹוא טקריוװעג ץלַא סָאד טָאה ױזַא יו

 ןענייז ,געוו םענעגנַאגעגכרוד ןופ לכה-ךס ַא קידנכַאמ ?רעטעברַא עשידיי

 ואו; םוטעמוא :ריפסיוא ַאזַא וצ ןעמוקעג ןזיירק עשידנוב עקידנריפנָא יד

 רעכיז ףיוא טעמכ זיא טרָאד ,רעטעברַא עשידיי קילטנעצ עכעלטע רָאנ
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 -פיוא ןרענָאיצולָאװער ןופ ןטנעמָאמ ןיא .עיצַאזינַאגרָא עשידנוב ַא ןַארַאפ
 עכלעוו -- טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ גנוגעווַאב יד רעבירעד טָאה גנואווש
 ,םענרַאפ ןסיורג ַא רָאג -- טרידילָאסנָאק ןוא טריזינַאגרָא רעמ ךרעל זיא
 -םורד ןוא ןליוּפ ,עטיל ןופ םיבושי עשיטָאטש עלַא םורָא ךיילג טּפַאכ יז

 -רַאפ עמַאס יד םָארטש םענײמעגלַא ןיא ןירַא טיצ ןוא דנַאלסור-ברעמ
 םעד ןיא .םוחת ןשידיי ןופ ךעלעקניוו עטסנענַאטשעגּפָא עמַאס ,עטסנפרָאװ
 -ַאב םעד ןיא רעבָא ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ טפַארק יד זיא
 ןופ געט רעבָאטקָא יד זיב רעדנוזַאב ןענַאטשַאב זיא ןוא --- ךיוא טייטש
 עקינָאילימ יד ןשיוצ .עריא טייז עשיגַארט יד ןעניז ןסיוועג ַא ןיא -- 5
 -טסירק ןטכיש ענענַאטשעגּפָא רעמ ןוא םירעיוּפ עקיניזטסואווַאבמוא ןסַאמ
 ןעמוקַאב דלַאב טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ גנוגעװַאב יד טָאה רעטעברַא עכעל
 -ַאב עלַאנָאיצַאנ עלעיצעּפס ַא -- טנייה זיב ךָאנ לייט םוצ טמוקַאב ןוא --
 -ינהאמ-ץרַאװש יד ןופ ןוא ןטנעגַא-גנוריגער יד ןופ ןעיירשעג יד .גנוברַאפ
 ןסיװעג ַא ןפוא ַאזַא ףיוא ןעמוקַאב -- 'ןדיי ןכַאמ עיצולָאװער יד' :סעק
 ,(:'* "תמא ןופ ןייש

 .תמא ןלופ ןופ טייו רעבָא ,תמא ןופ לייט ַא ,תמא ןופ ןייש ַא

304 



 ?ַאניפ רעשימרוטש רעד 1

 ,עיכרַאנָאמ רעשירַאצ רעד ןופ ץנעטסיזקע רעד טימ ןכַאמ םולש טשינ

 ןלַאװ יד ןריטָאקיָאב ,עיצולָאװער יד סיורָאפ ןסיוטש ןוא ןפיטרַאפ רעטייוו

 -- ףמַאק םענעדישטנַא םוצ ןסָאמ-סקלָאפ יד ןטיירגוצ ןוא עמוד רעד וצ

 ןשירַאצ ןכָאנ ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ןופ גנולעטש יד ןעוועג זיא סָאד

 -יירפ ענעבעגעג יד ןצונוצסיוא טימַאב ךיז ייז ןבָאה קיטייצכיילג .טסעפינַאמ

 טָאה'מ .סעיצַאזינַאגרָא ערעייז ןוא טפַאשרעטעברַא רעד תבוטל טכער ןוא טייה

 -ַאיסעּפָארּפ ןדנירג ,ןעגנוטייצ עשיטסילַאיצַאס לַאגעל ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא

 ,סעיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ יד ןרעטיירבסיוא ןוא ןלעטשפיוא ,ןענייארַאפ עלענ

 ענעפַאשעג-יינ יד ןצונסיוא ןעמונעג ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד ךיוא

 .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןדנירג ןביױהעגנָא ייז ןבָאה וויסנעטניא .עגַאל

 -ריצ ַא טקישעג דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה 1905 רעבמעווָאנ ןיא

 עלַאגעל ןדנירג ןטערטוצוצ גנוזיױונָא ןַא טימ סעיצַאזינַאגרָא יד וצ רַאלוק

 יד זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג ןיא רַאלוקריצ ןיא .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ

 ןפרַאד ,רעטעברַא עשידיי עלַא ןרעהעג ןענעק'ס עכלעוו וצ ,ןענייארַאפ

 םעד ןוא ףמַאק-ןסָאלק ןופ ּפיצנירּפ םעד ,דנוב ןופ גנוריפנָא יד ןענעקרענָא

 ךיוא ןפרַאד טוטַאטס ןיא .םרָאפ רעשירַאטנעמַאלרַאּפ ַא ןיא ףמַאק ןשיטילָאּפ

 -רַאפ) ָארויב ןיא ןײרַא טייג רעייטשרָאפ רעשידנוב ַא (א :ןטקנוּפ יד ןייז

 -יא לָאז הסנכה רעד ןופ טנעצָארּפ רעסיוועג ַא (ב ,ןייארַאפ ןופ (גנוטלַאװ

 .עסַאק-ײטרַאּפ רעד ןרעוו ןבעגעגרעב

 זיא גנַאגוצ רעקיזָאד רעד .ןענייארַאפ עשיאייטרַאּפ טניימעג טָאה סָאד

 רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ גנולקיװטנַא רעצנַאג רעד ןופ אצוי-לעוּפ ַא ןעוועג

 יד ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןפמַאק עשימָאנָאקע ןוא גנוריזינַאגרָא

 דנוב ברע ןופ ןטייצ יד ןופ .םישזער ןשירַאצ ןופ ןעגנוגנידַאב עקיטלָאמעד

 -ָאס עטריזינַאגרָא יד ןבָאה דנוב ןופ גנואײטשטנַא רעד טניז יאדװַא ןוא

 -עברַא עשידיי יד ןופ ףמַאק ןשימָאנָאקע ןטימ טקעריד טריפעגנָא ןטסילַאיצ

 ןעװעג דימת זיא טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ דרַאגנַאװַא רעד .רעט

 -רעד יד ןעועג טשינ זיא ָאד .ןסַאמ עטסטיירב עריא טימ ןדנוברַאפ גנע
 -עברַא עשיסור ןסַאמ עטיירב יד ןשיוצ טשרעהעג טָאה סָאװ ,גנורעטייוו
 טָאה'ס ןעוו ,רעבירעד .דרַאגנַאװַא ןשיטַארקָאמעדי-לַאיצָאס םעד ןוא רעט
 ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עלַאגעל ןדנירג וצ טייקכעלגעמ ַא ןפַאשעג ךיז
 עשידיי יד ןוא וויטַאיציניא יד ןעמונעג סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןבָאה
 ןבעגעגרעביא קיליווװיײרפ ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא
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 ןטלַאהעג סע ןבָאה ,סעיצקַא עשימָאנָאקע ערעייז ןופ גנוריפנָא יד דנוב םעד

 .ךַאז עכעלריטַאנ ַא 'וֵאפ

 רערעכַאװש ַא טימ ןעײטרַאּפ יד :ןטקנוּפדנַאטש ייווצ ןעוועג ןענייז'ס
 ןבָאה סעקיועשנעמ יד .ןענייארַאפ עלַארטיײנ רַאפ ןעוועג ןענייז גנוקריוו
 -עג טָאה דנוב רעד ..צ.9 ןוא .ס.ס יד -- ןדיי ייב ,ּפיצנירּפ םעד טקידיײטרַאפ
 ןסערעטניא יד ןיא זיא ,דנַאלסור ןשירַאצ ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא זַא ,ןטלַאה
 .עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס ןייז ןלָאז ןענייארַאפ יד זַא ,סַאלק-רעטעברַא ןופ

 רעלַארטנעצ רעשידנוב רעד טיג םעד ףיוא ? ןייז ױזַא סָאד ףרַאד סָאװרַאפ
 ךיז ןעניפעג ןענייארַאפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס ידע :רעפטנע ַאזַא ןַאגרָא
 -עייז ןיא .,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא
 -טסבלעז ,עימָאנָאטיױא ןַא ןענייארַאפ עכלעזַא ןבָאה םינינע עלענָאיסעּפָארּפ ער

 רעביא לָארטנָאק יד ,טכיזפיוא יד זיולב טרעהעג ײטרַאּפ רעד .טייקידנעטש

 ןופ לייט ַא זיולב זיא ףמַאק רעלענָאיסעפָארּפ רעד, ..."טייקיטעט רעייז
 םעד טימ טקינייארַאפ ןייז ןומ לייט רעד ןוא ףמַאק-ןסַאלק ןשיטילָאּפ םעד

 -וצּפָא עבט ַא טָאה ךיז רַאפ ןײלַא גנוגעװַאב עלענָאיסעּפָארּפ יד; ..."ןצנַאג
 ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןצנַאג םעד ןופ ןסערעטניא יד ןופ רעטעברַא םעד ןעיצ
 .ךַאפ ןייז ןופ ןסערעטניא עלָאמש יד ףיוא טײקמַאזקרעמפיוא ןייז ןעיצפיורַא
 רעטעברַא םעד וצ טניואוועג ךיז רַאפ ןײלַא גנוגעװַאב עלענָאיסעּפָארּפ יד

 יד רַאפ רעכעה טונימ רעקיטציא רעד ןופ ןסערעטניא עניילק יד ןלעטש
 טימ ןדנובעגפיונוצ קידנעייז רונ,; .."טפנוקוצ רעד ןופ ןסערעטניא עסיורג
 רעטנוא רונ ,טַאירַאטעלָארּפ םעד ןופ טייקיטעט רעשיטילָאּפ רעצנַאג רעד
 -ָאיסעּפָארּפ יד ןעק ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ גנוריפנָא רעד
 טשינ ןוא ףמַאק-ןסַאלק םעד ןופ רעוועג קיטפעמ ַא ןרעוו גנוגעװַאב עלענ
 -רַאפ עשיטַארקָאמעדילַאיצַאס יד ןיא .ןרעפעלשרַאפ וצ םיא קנורטּפָאלש ַא

 ,עיסעפָארּפ רעסיוועג ַא ןופ רעטעברַא עלַא יד ןײרַא ןעמ טמענ ןענייא
 -ילָאּפ ַא רַאפ ןעייטש ןוא ףמַאק-ןסַאלק ןופ ןּפיצנירּפ יד ןענעקרענָא עכלעוו
 ןענייז ןוא ,טייקיטעט רעשירַאטנעמַאלרַאּפ ןופ םרָאפ רעד ןיא ףמַאק ןשיט
 גנוריפנָא רעד רעטנוא ףמַאק ןלענָאיסעּפָארּפ רעייז ןריפ וצ םיכסמ םעד ץוח
 טנעמָאמ-גנַאגרעביא ןליבַאטס:טשינ םעד ןיא  ,,"ײטרַאּפ .דיס רעד ןופ
 -רעטעברַא ןופ ןסערעטניא יד רַאפ רַאפעג ַא ןענייארַאפ עלַארטיײנ ןענייז
 טשינ ןעמ ןעק ,ײטרַאּפ .ד.ס ענײמעגלַא ןייק ָאטשינ זיא'ס יוװ ױזַא ,סַאלק

 ןענייארַאפ -,ד.ס עלַאנָאיצַאנ יד ,ןענייארַאפ-.דיס עכעלטייהנייא ןייק ןפַאש
 -יפנֶא יד .ןעגנוקינייארַאפ עשיאיײטרַאּפ-ןשיװצ ךרוד ןדניברַאפ ךיז ןפרַאד
 ,(:*"טלייװעג שיטַארקָאמעד ןייז ןפרַאד ןענייארַאפ יד ןופ גנור

 1905 רעבמעצעד ןוא רעבמעווָאנ םישדח יד ןיא ןענייז טעטש ייר ַא ןיא
 ןבירשרַאפ ךיז ןבָאה'ס .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עלַאגעל ןרָאװעג ןפַאשעג
 יו ,רטנעצ-רעטעברַא ןסיורג:טשינ ַאזַא ןיא .רעדילגטימ לָאצ עסיורג ַא

 ךלַאב ךיז גנוריפנָא רעשידנוב רעד רעטנוא ןענייארַאפ יד ןיא ןבָאה ,קסנימ
 טעדנירגעג דנוב רעד טָאה קָאטסילַאיב ןיא .רעדילגטימ 1,800 ןבירשרַאפ
 -רַא-יוב ,רעּפעטש ןוא רעטסוש ,רעדיינש ,רעברַאג ,רעבעוו ןופ ןענייארַאפ
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 -זַאקירּפ ,(.ַאא רעסָאלש ,רעברַאפ ,רעילומ ,רעכעלב ,סערַאילָאטס) רעטעב

 ןופ ןענייארַאפ --- שזדָאל ןיא .ןטסניד ,רעקעב ,רעטעברַא-קַאבַאט ,סעקישט
 ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ,(רעדילגטימ טנזיוט 2 רעביא) רעטעברַא-ליטסקעט
 רעקורד) ריּפַאּפ ,רעקעב ,רעטסוש ,רעדיינש ,לַאטעמ ןוא יוב ,רעכַאמ-ןקָאז
 ןענייארַאפ עשידנוב יד ןיא ןענייז קסירב ןיא .סניכעק ,(רעדניבנייא ןוא
 טעדנירגעג דנוב רעד טָאה רימָאטישז ןיא ,רעטעברַא טנזיוט ךרעב ןיירַא
 -יינש ,רעטעברַא-קַאבַאט ,עטלעטשעגנָא-רָאטנַאק ןוא -סלדנַאה ןופ ןענייארַאפ
 ןופ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשידנוב יד ןבָאה לעמַאה ןיא .רעטסוש ,רעד
 -ירּפ ,רעכַאמקירַאּפ ,רעטסוש ,סנירָאטײנ ,רעדיינש ,סערַאילָאטס ,רעסָאלש
 -ילגטימ 800 טלייצעג גנודנירג רעד תעב סעקישטשרָאטנַאק ןוא סעקישטזַאק

 .טעטש ערעדנַא לָאצ א ןיא ןעוועג זיא ךעלנע .רעד

 -- טכער עטייווצ ַא טצונעגסיוא ךיוא ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד
 ,רוזנעצ ַא רעטנוא ןעוועג ךָאנ זיא טייהיירפ יד ,תמא .טרָאװ ןופ טייהיירפ
 זיא עסערּפ עשיטסילַאיצַאס עלַאגעל ַא ןבעגוצסױדַא טייקכעלגעמ ַא רעבָא

 יד ןיא .עסערּפ עלַאגעל ןייז ןבעגסױרַא ןטערטעגוצ זיא דנוב רעד .ןעוועג
 ,דנוב רעד ןעגנוטייצ עלַאגעלמוא עטלַא יד סױרַא ןענייז ןכָאװ עשימרוטש

 .שרע יד ןיא רעבָא ,רעטײברַא רעקסנימ רעד ,רעטיײברַא רעוועשרַאוו רעד
 -שרע יד ןעניישרעד ןביוהעגנָא ענליוו ןיא ןיוש טָאה 1906 רַאונַאי ןופ געט עט
 ןביוהעגנָא ךיא טָאה'ס .רעקעו רעד -- דנוב ןופ גנוטייצ עכעלגעט עט
 ןיא טַאלבנכָאװ ַא (1905 רעבמעצעד 20 םעד) גרוברעטעּפ ןיא ןעניישרעד
 -- (רעטעבױַא רעשידיי רעד) ישטָאבַאר יקסיערוועי ךַאוּפש רעשיסור רעד
 סָאד) .ןטָאברַאפ עבַאגסױא יד גנוריגער יד טָאה רעמונ ןטשרע ןכָאנ רעבָא
 .(רעביל קרַאמ ןוא יקסװָאסָאק רימידַאלװ ןריפ טפרַאדעג ןבָאה טַאלבנכָאװ

 ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג עשרַאװ ןיא זיא 1905 ןופ ןכָאװ עטצעל יד ןיא
 רעלעיציפָא רעד ."עמיטש-רעטײברַא; ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז ,גַאלרַאפ רענעּפָא
 -עּפַאס -- סערדַא רעד ןוא יקסנַאילעטסַאק םהרבא ןעוועג זיא רעטלַאװרַאפ
 הנשמ גַאלרַאפ םעד ןעמ טָאה רעטעּפש ,("לסעג עצרַאװש סָאד;) 19 עקסנישז
 ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא רע זיא 1906 ןיא ןוא "?טלעוו יד; ףיוא ןעוועג םש
 עטשרע יד ןיא דלַאב טָאה גַאלרַאפ רענעפַאשעג-ינ רעד .ענליוו ןייק
 ןרושָארב ןוא ךעלכיב קילטנעצ ןבלַאהטרעדנָא טזָאלעגסױרַא ןכָאװ עכעלטע

 לרַאק :םירבחמ -- עשיטסילַאיצָאס-שיסַאלק :סעמעט ענעדישרַאפ ףיוא

 -קיד .ש ,יקסטוַאק לרַאק ,לַאסַאל דנַאנידרעפ ,סלעגנע ךירדירפ ןוא סקרַאמ

 ןַאמרעט .מ :רעבירש עשידנוב ןופ ;ןיקטעצ ַארַאלק ,לעּפיש .מ ,ןייטש
 :רעלעטשטפירש עשידיי ןופ ;(ןָאסניװעל סירָאב .רד ןופ םינָאדװעסּפ) יק-ב
 .ַא,א גרעבמָאנ .ד .ה ,יקסניּפ .ד

 טרעגנוהעגסיוא ןעוועג ןענייז טנגוי עלַאקידַאר יד ןוא רעטעברַא עשידיי יד
 -עטיל ערענָאיצולַאװער יד טנעיילעג קשח סיורג טימ ןוא טרָאװ יירפ ַא ךָאנ
 .רעסיורג ַא ןעועג זיא סעבַאגסיױא עשידנוב יד ןופ שזַאריט רעד .רוטַאר
 ןעמ טָאה דנוב רעד טפירשטייצ רעלַארטנעצ רעד ןופ ןרעמונ 2 עטצעל יד

 ערענָאיצולָאװער ןופ גנולמַאז יד .ןרַאילּפמעזקע טזיוט 30 וצ טײרּפשרַאפ
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 רעד וצ ;.זקע טנזיױט 20 (ןטייז 126 ,עבַאגסױא עט2) טייהיירפ -- רעדיל

 רעזירַאּפ יד :יקסנאמעינ .א ;.זקע טנזיוט 13 (.זז 36) עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ
 סעיצולָאװער ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע יו :ןַאמנַא .ּפ .טנזיוט 18 -- ענומָאק
 18 ,(זז 120 שידיײ ;.זז 112 ,שיסור ,לייט רעטייווצ) עּפַאריײא-ברעמ ןיא
 ;זקע טנזױט 20 (ז 96) םזינויצ-ילעופ רעד ;זקע טנזיוט 17 ןוא טנזיוט
 ןלָאצ עכעלנע ןיא ןעוועג ןענייז סעבַאגסיױא ערעדנַא יד ךיוא

 דנוב ןופ טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד זיולב טָאה 1905 רָאי ןיא
 -- ןרַאילּפמעזקע לָאצ יד .שידיי ןיא ןרושָאוב ןוא ךעלכיב 16 ןבעגעגסױרַא
 25 םעד ץוחַא .טנזיוט 27 ןופ שזַאריט ַא טימ 6 --- שיסור ןיא .טנזיוט 1
 יד טפירשטייצ רעשידיי רעד ןופ ןרַאילּפמעזקע טנזיוט 122 ןיא ןרעמונ
 ַאינדעילסָאּפ טפירשטייצ רעשיסור רעד ןופ ןרעמונ 48 ןוא ןעגנוריסַאּפ עטצעל
 שטייד ןיא ןיטעלויב א ןופ ןרעמונ 6 ןבעגעגסױרַא טָאה רע .ַאיטסעיווזיא
 .ןרַאילּפמעזקע טנזיוט 40 ןיא ןפורפיוא 4 ךיוא יו ,שיזיוצנַארפ ןוא

 ןרעיוט יד טנפעעג ךיז ןבָאה טסעפינַאמ ןשירַאצ ןכָאנ געט עכעלטע
 ,עטריטסערַא רעטנזיוט יירפ רעד ףיוא סױרַא ןענייז'ס ןוא סעמרוט יד ןופ
 ןשיווצ ,ןטסידנוב לָאצ עסיורג ַא ,עיטסענמַא יד לח ןעוועג זיא'ס עכלעוו ףיוא
 ערעדנַא ןוא ריביס ,סעמרוט יד ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענייז ,רעוט עקיטכיו ייז
 ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיילג ךיז ןוא דנַאלסיוא ןופ ךיוא יו ,רעטרע-גנוקישרַאפ
 עטנכייצעגסיוא טימ ןרָאװעג טרעכײרַאב זיא גנוגעווַאב יד .טעברַא רעד
 -עג ךיז םעד קנַאדַא ןוא רעביירש ןוא רענדער ,ןרָאטַאזינַאגרָא -- רעוט
 -עט ןופ ןטייקכעלגעמ עטרעטיירבעגסיוא יד טימ ןבעג הצע ןַא רעסעב טנעק
 -ץמעד-לַאיצַאס רעד ןופ לייט ןשיסור םעד טימ ךיילגרַאפ ןיא .טייקיט

 טימ ךיוא יו ,ײטרַאּפ רערענָאיצולָאװער-לַאיצָאס רעד ןופ רעדָא עיטַארק

 רעד זיא ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס לָאצ ַא

 -ַאגרָא רעסעב ןוא ןסָאמ יד טימ ןדנוברַאפ רעגנע ,רעוויטקַא ךס ַא ןעוועג דנוב
 טשינ .רעטסומ ַא רַאפ ןעמונעג ןוא ןעוועג אנקמ טפָא םיא ןבָאה ייז ,טריזינ
 עיצַאזינַאגרָא ןייז ןוא הטיש ןייז טָאה רעכלעוו ,ןינעל יו רערעדנַא ןייק
 -נעמַאזוצ ןפיוא טגָאזעג טָאה ,ןַארַאפ זיא'ס סָאװ ,עטסעב יד רַאפ ןטלַאהעג
 טריטַאבעד טָאה'מ תעב (1905 יַאמ-לירּפַא) סעקיוװעשלָאב- .9ּ.ַא.ד.ס.ר ןופ רָאפ
 עיצַאזינַאגרָא רעטוג ןגעוו דייר וצ ןעמוקעג זיא'ס ןוא טוטַאטס-ײטרַאּפ םעד
 ןופ ליּפשיײיב ַא ןעמענ רימ ןפרַאד טכיזניה רעד ןיא , :טיײקכעלטקניּפ ןוא
 עטריזינַאגרָא יד ןופ לָאצ יד טסואוַאב יונעג קידנעטש זיא'ס ןעמעוו ,דנוב

 ,(:יז ?"ךעטעברַא
 -רַאּפ ערענָאיצולָאװער ערעדנַא ןופ ןוא דנוב ןופ גנולעטשנייא-טנורג יד

 -וצ ךיז ףרַאד'מ ןוא רעטייוו טרעיוד עיצולָאװער יד זַא ,ןעוועג זיא ןעייט
 -ָאמעד ַא -- ןעװעג זיא גנוזָאל יד .טכַאלש רענעדײשטנַא רעד וצ ןטיירג
 .עטנַאוטיטסנָאק ַא ךרוד ןרעוו טרימַאלקָארּפ לָאז סָאװ ,קילבוּפער עשיטַארק

 ,דנַאטשפיוא-סקלָאפ ַא ךרוד זרעװ ןפרָאװעגּפָארַא ףרַאד עיכרַאנָאמ עשירַאצ יד
 .ץילימ-סקלָאפ ַא ןרעוו ןּפַאשעג ףרַאד'ס ,ןענעּפָאװַאב ךיז ףרַאד קלָאפ סָאד

 ערענָאיצולָאװער יד גנוטיידַאב עסיורג רָאג ַא ןבעגעגוצ ןעמ טָאה םעד תמחמ
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 ןעמונעגנָא סע טָאה רעטרע לייט ןיא .טָאלפ ןוא ײמרַא רעד ןיא עדנַאגַאּפָארּפ
 ,רעטקַארַאכ ןטיירב רָאג ַא

 ןלעיצעּפס ַא טימ טדנעװעג ךיז טָאה דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד
 םעד ןיא; :ףורפיוא רעד טגָאז ןרעדנַא ןשיוצ .ןטורקער יד וצ ףורפיוא
 ןָא טלַאפ ,ןסַאמ-סקלָאפ יד ןגעק סַאג ןיא ןריפסורַא ךייא טעוו'מ ןעוו ,גָאט

 רעוועג רעייא טימ ןיילַא ןוא ,ייז טעגרהרעד ןוא סעקינלַאשטַאנ ערעייא ףיוא

 ןוא .ןעייר ענייז טקרַאטשרַאפ ןוא קלָאפ ןופ טייז רעד ףיוא רעבירַא טייג
 עשירעטילימ יד ףיוא ןלַאפנָא ןלעװ רעטעברַא יד ןעוו ,גָאט ןבלעז םעד ןיא

 טפלעה ,ןעלסילש יד ייז טיג ,רעװעג ךיז רַאפ ןעמענ וצ ידכ ,ןלַאנעסרַא
 .רענלעז עקיניזטסואוַאבמוא ןגעקטנַא ייז טקידיײטרַאפ ןוא ןענעפָאװַאב ייז
 -ַאנ יד ןוא ןדַאקירַאב ןעיוב ןעמ טעװ טָאטש ןיא ןעוו גָאט ןבלעז ןיא ןוא
 יד רעביא טריפ ,םרוטש םוצ ןטַאמרַאה יד טימ ךייא ןריפ טעװ ָאװטסלַאשט
 .קלָאפ ןופ םיאנוש יד וצ ןענַאד ןופ טסיש ןוא ןדַאקירַאב יד וצ ןטַאמרַאה
 ןלַאפ רעדייא ,טייהיירפ רַאפ ףמַאק ןיא שידלעה ןברַאטש וצ רעסעב זיא'ס
 ,ןטסילַאטיּפַאק עכייר לפייה ַא רַאפ עירושזדנַאמ ןופ רעדלעפ עטסיוו יד ףיוגז

 רעדיא ,רעדירב ענעגייא יד רַאפ ןבעל סָאד ןבעגוצקעוַא רעסעב זיא'ס
 יד ןוא טנוזעג סָאד רענלעז םייב וצ ןעמענ סָאװ ,ןענַאריט לפייה ַא ןציש
 טרעװ רע ןעוו ,עטַאמש עטצינעגּפָא ןַא יו ,סױרַא םיא ןפרַאו ןוא תוחוכ
 "ןעניד טשינ רעמ ןיוש ייז ןעק רע ןוא עקילַאק ַא

1 
 נָא א

 עשיסור ערעדנַא לָאצ רעניילק ַא ןיא ןוא עוװקסָאמ ,גרוברעטעּפ ןיא

 -סיזקע טשינ ייז ןבָאה גנַאל .ןטַאר-רעטעברַא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז טעטש

 ,טליּפשעג טשינ לָאר עקיטכיו ןייק ,טעטש ייווצ יד ןיא ץוחַא ,ןוא טריט

 וואורּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג קָאטסילַאיב ןיא זיולב זיא ןטנגעג-ברעמ יד ןיא

 -ןטסילַאמיסקַאמ) *.ר.ס עגנוי, סע ןבָאה ןוטעג ,טָאר-רעטעברַא ןַא ןפַאש וצ

 ןענַאטשעגוצ טשינ ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצַאס יד .(ןטסילַאקידניס

 -עג טשינ לָאר םוש ןייק רעבירעד טָאה רע ,םיא ןגעק ןעוועג ןענייז ןוא

 זיולב ןענייז דנַאל ןיא ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער יד ןופ ,ןליּפש טנעק

 ןטַאר:רעטעברַא ןפַאש וצ עיידיא רעד ןופ םידיסח ןעוועג סעקיוועשנעמ יד

 -יא רעד רַאפ םזַאיזוטנע ןייק ןבָאה ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער ערעדנַא יד

 סָאװ ,ןטַאר-רעטעברַא יד זַא ,דשח ַא ןעוועג ייז ייב זיא'ס .טַאהעג טשינ עייד

 ןטכיש ענענַאטשעגּפָא ךיוא ןוא עטיירב יד ןופ ןטַאגעלעד ןופ ןײטשַאב ןלעוו

 יד ןצענערגַאב ןלעװ ,טעּפמיא ןרענָאיצולָאװער םעד ןעמיוצ ןלעװ ,רעטעברַא

 עשיטסילַאיצַאס יד ןלעטש ןוא סַאלק-רעטעברַא ןופ ןבַאגפיוא עשירָאטסיה

 ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז (ןטַאר-רעטעברַא) ןטעװָאס יד ,ןטָאש ןיא ןעײטרַאּפ

 יד ןַא ,ןמיס ַא ןעוועג זיא סָאד ןוא ,אפוג ןסַאמ-רעטעברַא יד ןופ שיכיטס

 ןיא .,םָארטש ןרענָאיצולָאװער ןיא ןיירַא ךיז ןפרַאװ ןסַאמ-רעטעברַא עשיסור

 -ַאינַאגרָא ערענָאיצולָאװער עקרַאטש טריטסיזקע ןבָאה'ס ואוו ,רעטרע יד
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 -ַאב וצ םניואועג ןעוועג ןענייז ןסַאמ:רעטעברַא עטיירב יד ןוא סעיצ

 סעצָארּפ רעשיכיטס ַאזַא זיא ,רעריפ עכעלריטַאנ ערעייז יוו ייז ןטכַארט

 .ןעוועג טשינ

 טָאה סָאװ ,טַאר:רעטעברַא רעגרוברעטעּפ רעד טָאה לָאמ ןטשרע םוצ
 רעבָאטקָא 27 םעד ןבילקעגפיונוצ ךיז ,לָאר עשיטילָאּפ עסיורג ַא טליּפשעג

 -ַאגרָא:טּפױה רעד ןעוועג זיא גנולמַאזרַאפ דעד ןופ רעציזרָאפ רעד 5
 ןַא יקסװוָארָאבז לאכימ רעוט רעשיטסיועשנעמ רעד ,טַאר ןופ רָאטַאזינ
 םעד טלייװעגסײא ןעמ טָאה רעציזרָאפ ןקידנעטש ַא רַאפ ,(דיי רעסעדָא
 זיא רע .טַאקָאװדַא ןַא) רַאסָאנ-װעילַאטסורכ טנעגילעטניא ןשיאיײטרַאּפמוא
 םיא טָאה'מ ןעוו ,רעטעּפש .(סעקיועשנעמ יד וצ ןענַאטשעגוצ טלָאמעד
 "עשנעמ ַא טלָאמעד) יקצָארט וועל ןרָאװעג רעציזרָאפ רעד זיא ,טריטסערַא
 וויטוקעזקע ןַא ןבילקעגסיוא טָאה טַאר-רעטעברַא רעגרוברעטעּפ רעד .(קיוו
 רעטייו ,ןטַארקַאמעד-לַאיצַאס ןופ ןענאטשַאב זיא בור רעד .,ןָאזרעּפ 50 ןופ
 -רָאפ זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס .עשיאיײטרַאּפמוא ןוא .ר.ס ןעוועג ןענייז
 ןיא ךיז ןקילײטַאב ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עטסקיטכיו יד ןופ רעייטש
 .דוב רעד ןעוװעג ךיוא זיא ייז ןשיוצ .טכער:גנוטַארַאב טימ וויטוקעזקע
 ,רעביל קרַאמ ןעוועג זיא רעייטשרָאפ רעשידנוב רעד

 ןייז ןעוועג זיא טַאר:רעטעברַא רעגרוברעטעּפ ןופ טקנוּפכיוה רעד
 ןעוועג זיא סָאד ,1905 רעבמעצעד (8) 21 םעד ,קלָאפ ןצנַאג םוצ ףורפיוא
 "רַאּפ ערענָאיצולָאװער עטסקיטכיוװ יירד יד טימ ףורפיוא רעקידתופתושב ַא
 -ַאגרָא עקידנגלָאפ ןופ ןעמָאנ ןיא ןרָאװעג טזָאלעגסױרַא זיא ןוא ןעייט
 -נעלסור ,רעטעברַא רעגרוברעטעּפ יד ןופ ןטַאטופעד יד ןופ טַאר :סעיצַאזינ
 -ןטסילַאיצַאס ןופ ײטרַאּפ יד ,ײטרַאּפ-רעטעברַא עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד
 ,עטיל ןופ דנוב-רעטעברַא רעשידיי רענײמעגלַא רעד ,ןרענָאיצולָאוװער
 יד !רעגריב, :ןרָאװעג טגָאזעג זיא ףורפיוא םעד ןיא .דנַאלסור ןוא ןליוּפ
 ןבעגוצרעביא טגָאזעגוצ טָאה יז .קלָאפ סָאד טרַאנעגּפָא רעדיוװ טָאה גנוריגער
 ןופ רָאנ ,גנטערטרַאפ-סקלָאפ רעד ןופ טנעה יד ןיא טפַאשרעה-הכולמ יד
 םישדח ןבלַאהטרעדנָא יו רעמ ןיוש רעבירַא זיא רעבָאטקָא (17) 230 םעד
 ייב קידנגערפ טשינ ,ךעלריקליוו ,רעטייו טעװעדנַאמָאק גנוריגער יד ןוא
 -םישעמ לטעצ ַא טנכערעגסיוא טָאה ףורפיוא רעד ..."דנַאל ןרעביא ,םענייק
 טָאה גנוריגער יד סָאװ ,ןעמָארגָאּפ יד ןריזינַאגרָא סָאד םכותב ,םיעותעת
 ןייק ָאטשינ !ץעזעג ןייק ָאטשינ; :ריפסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ןוא ןוטעגּפָא
 ןעמעוו ,רעייטשרָאפ-סקלָאפ יד טריטסערַא גנוריגער יד, ...*! טייהיירפ
 טָאה יז ,ןסערעטניא ענייז ןופ גנוקידייטרַאפ יד טױרטעגנָא טָאה קלָאפ סָאד
 טריטסערַא טָאה ,רָאפנעמַאזצ:םירעױּפ םעד ןופ ָארויב סָאד טריטסערַא
 -רָאפ םעד ןעגנַאפעג טָאה ,ןײארַאפ-ןפַארגעלעט ןוא -טסָאּפ ןופ ָארויב סָאד
 םעד ףוסל טָאה ןוא װעילַאטסורכ טַאר-ןטַאטוּפעד-רעטעברַא םעד ןופ רעצ !
 ןופ טַאר-ןטַאטוּפעד ןופ גנולמַאזרַאפ עצנַאג יד טריטסערַא רעבמעצעד (2) 10
 יו רעמ ןופ ענעבילקעגסיוא ,ןַאמ 250 -- רעטעברַא רעגרוברעטעּפ יד
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 -רַא רעגרוברעטעּפ יד ןופ טַאר-ןטַאטוּפעד רעד, .."רעטעברַא טנזיוט 0

 ןוא גרוברעטעּפ ץנַאג ןיא טרעלקרעד ןוא ןסָאלשַאב רעבירעד טָאה רעטעב

 (8) 21 םעד גָאטשרענָאד ,קיירטש ןשיטילָאּפ םענײמעגלַא ןַא הביבס רעד ןיא

 ,ןדָאװַאז עלַא ןיא טעברַא יד טלעטשענּפָא ןייז ףרַאד ,גָאטײב 12 ,רעבמעצעד

 ,קנעב ,ןרָאטנַאק ,ןעגנוטכירנייא-סלדנַאה עלַא ןיא ,ןטַאטשקרעװ ,ןקירבַאפ

 -רעטעּפ ןקינייארַאפ סָאװ ,יד ןוא גרוברעטעּפ ןופ ןענַאב עלַא ןיא ,סעדַאלקס

 ףמַאק םענעדישטנַא םוצ ןפורעג טרעװ ףוסל .,."דנַאלסור ץנַאג טימ גרוב

 ןופ ןצעזעג עקילייוטייצ עלַא ןפַאשּפָא רַאפ ,גנולמַאזרַאפ-גנודנירג ַא רַאפ

 ןפַאשּפָא ,החגשה רעטקרַאטשרַאפ ןופ ןוא דנַאטשוצ-גנורעגַאלַאב ןוא -גירק

 -טיוט ןוא ןטכירעג-סגירק יד ,ןעגנונדרָארַאפ עכעלנייוועגרעסיוא ערעדנַא עלַא

 יד ןופ טייהיירפ יד ןריטנַארַאג ןלָאז סָאװ ,ןעגנורעדָאפ יד ןשיװצ .ףָארטש

 -עג-םַאנסיוא עלַא ןפַאשוצּפָא דלַאב ,, ןרָאװעג טגנַאלרַאפ ךיוא זיא ,רעגריב

 -עג טרעדָאפעג ךיוא זיא'ס ."סעיגילער ןוא רעקלעפ ערעדנוזַאב ןגעק ןצעז

 דרע יד ןבעגרעביא ןוא עטריטסערַא עשיטילָאּפ עלַא ןעיײרפַאב וצ ןרָאװ

 -ָאיצַאנ יד ןגעק ןצעזעג םַאנסיוא יד ןפַאשּפָא ןגעוו טקנוּפ רעד) קלָאפ םעד

 ןשידנוב ןופ גַאלשרָאפ ןטיול ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ןטייהרעדנימ עלַאנ

 .(רעיײטשרָאפ

 יד ןופ ןוא טַארירעטעברַא רעגרוברעטעּפ ןופ ףור רעמַאזניימעג רעד

 ןצנַאג ןיא גנַאלקּפָא ןקיכליה ַא ןענופעג טָאה ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יירד

 ןוא ןסױטשנעמַאזוצ ,ןקיירטש עניימעגלַא עירעס ַא ןביױהעגנָא טָאה ןוא דנַאל

 ןענייז ןּפונק-ןַאב ןּפַאכרַאפ טימ ןטכַאלש עתמא .ןדנַאטשפיוא עטנפָאװַאב

 ערעדנַא ןוא ,גָארנַאגַאט ,וָאטסָאר ןיא -- רעטרע לָאצ ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ

 -נָא ףמַאק רעד טָאה םרָאפ עטסשיטַאמַארד יד .דנַאלסור-םורד ןופ רעטרע

 -ָאיצולָאװער ןיא זיא טפַאשרעטעברַא יד ואוו ,עװקסָאמ ןיא דָארג ןעמונעג

 ןערטנעצ:רעטעברַא ערעדנַא יבגל קילעטשרעטניה ןעוועג טכיזניה רערענ

 -- סעיצַאזינַאגרָא עדייב) .ּפיַאד.ס.ר יד ,טַאר-רעטעברַא רעװקסָאמ רעד

 טרימַאלקָארּפ ןבָאה .ר.ס ײטרַאּפ יד ןוא (סעקיוועשנעמ ןוא סעקיװעשלָאב

 ןסָאלשַאב ןוא קיירטש ןשיטילָאּפ םענײמעגלַא ןַא גָאטײב רעבמעצעד 20 ןופ

 ןבָאה'ס ,דנַאטשפיוא ןטנּפָאװַאב ַא ןיא קיירטש םעד ןעלדנַאװרַאפ וצ ןבערטש

 ןרָאטנַאק ,ןעניזַאגַאמ ,ןטַאטשקרעװ ,ןדָאװַאז ,ןקירבַאפ עלַא טלעטשעגּפָא ךיז

 ןסַאמ עסיורג .ןעגנולמַאזרַאפ ןעוועג טָאטש ןיא ןענייז 21 םעד .ןענַאב יד ןוא

 ןקַאזָאק .סעדער יד טרעהעג ןוא רענעפ עטיור יד םורַא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה

 ןעמ טָאה רעטעּפש גָאט ַא טימ ,ןבירטעג ןוא ןגָאלשעג ןבָאה רענוגַארד ןוא

 -ונעצ ןדַאקירַאב יד ןוא ןסָאשעג טָאה רעטילימ ,ןדַאקירַאב טיובעג ןיוש

 "ןדַאקירַאב ןעמוקעגרָאפ ןענייז רעבמעצעד 28723 ןופ געט יד ןיא .ןעמ

 סָאד .רעטעברַא יד ןופ טנעה יד ןיא ןעוועג ןענייז ןענָאיַאר לייט ןוא ןפמַאק

 םעד תמחמ ןענייז רעזייה ךס ַא .עירעליטרַא טצונַאב ךיוא טָאה רעטילימ

 -לעה סיורג ןזיװעגסױרַא ןבָאה רעפמעק-רעטעברַא יד ,ןרָאװעג טרעטשעצ

 ןעמוקעגרָאפ ןענייז עװקסָאמ ןופ תונכש ןיא ןטקנוּפ ייר ַא ןיא ךיוא ,טייקשיד

 ,טנזיוט ןגיטשעגרעבידַא טָאה עװקסָאמ ןיא םיגורה לָאצ יד ,ןפמַאק עקיטולב
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 -ייז ןשטנעמ בורייּפ-לע ןבָאה ןטילעג .רעדניק ןוא ןעיורפ ליפ ייז ןשיווצ
 ןופ ןטסולרַאפ יד .טקילײטַאב טשינ ךיז ןפמַאק יד ןיא ןבָאה סָאװ ,עקיט
 ,רענעלק ךרע ןַא ןָא ןעוועג ןענייז ײצילָאּפ ןוא רעטילימ

 טלעטשעג ךיז רעדיוו ןוא ןפורעגּפָא ךיז ךיילג ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד
 טזָאלעגסױרַא טָאה דנוב ןופ טעטימָאקילַארטנעצ רעד .ףמַאק ןוויטקַא ןיא
 טנזיוט 180 ,1905 רעבמעצעד) ןגָאלשעג טָאה העש יד .נ .א ףורפיוא ןַא
 ןרָאװעג טגָאזעג זיא םיא ןיא .(שילױּפ ןוא שיסור ,שידיי ןיא ןרַאילּפמעזקע
 טָאה ןכָאװ ןביז ,עידעמָאק עקיטכערטרעדינ יד ןיוש ךיז טיצ ןכָאװ ןביז;
 ןוא רעטרעװ טימ טייחיירפ רעד ןעלכיימש וצ יו טכַארטעג ןוא ןוטעג ןעמ
 -ָארּפ ןפיוא רעגניפ ןטימ טלטייט גנוריגער יד; .."םישעמ טימ יז ןקיטש
 -רַאּפ ערענָאיצולָאװער יד -- רעריפנָא ענייז !קידלוש זיא רע :טַאירַאטעל
 -יירפ ענעריּפַאּפ טגָאזעגוצ טָאה גנוריגער יד; ,..7!קידלוש ןענייז ןעייט
 טשינ טָאה רעבָא טַאירַאטעלָארּפ רעד !גונעג זיא סָאד זַא ,טניימעג ןוא ןטייה
 .."ןעמונעג ןטייהיירפ יד ןיילַא ךיז טכַאמ טימ טָאה רע ,ריּפַאּפ ןייק טביולגעג
 ןעיוב ,ןעגנולמַאזרַאפ ןפָא ןכַאמ ,ןעגנוטייצ ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא טָאה רע;
 יד ןיא דנַאל עצנַאג סָאד ןבעגעגרעביא טָאה גנוריגער יד .וו.א.א ןענייארַאפ
 -ינלַאשטַאנָאדַארג ןוא ןרָאטַאנרעבוג-לַארענעג ,ןרָאטַאנרעבוג יד ןופ טנעה

 ..?דנַאטשוצ-גירק וליפא ןוא החגשה עטקרַאטשרַאפ ןריפנייא ןגעמ ייז .סעק
 -טסבלעז עשינַאריט טרעדנוה ןופ תושר ןיא ןרָאװעג ןבעגעגּפָא זיא דנַאלסור;
 -רַאפ ןוא ןענייארַאפ ןופ ,טרָאװ ןופ טייהיירפ יד ןקיטשרעד ייז ..."רעשרעה
 -עגוצ ןעמ טָאה ,ןשטנעמ ןָאילימ 6 ןופ קלָאפ ַא ,ןדייא יד ייב .ןעגנולמַאז
 טשינ ךיז רָאט'מ ,ליוו ןעמ ואוו ןעניואוו טשינ רָאט'מ .טכער עדעי טביור
 -יטכערַאבכיײלג ןפמעקסיוא ךיילג ןזומ רימ, .,."ליוו ןעמ סָאװ טימ ןעמענרַאפ
 יד, .."ןדיי רַאפ ןצעזעג עכעלסילשסיוא יד טימ רעדינ .סעיצַאנ עלַא רַאפ גנוק
 -ַאגרָא ןעמָארגָאּפ יד ןבָאה סָאװ יד ,םינוילת ,יד ייז ןוא לופ ןענייז סעמרוט
 ייֵז ,יירפ ןוא קנַארפ ןריצַאּפש ייז ,ןפורעגסױרַא רעדעב-טולב יד ,טריזינ
 טּפעמ ןקיטכערעג ןתמא םוצ ,טּפזעמ-סקלָאפ םוצ , ..."סעלעטש עיינ ןעמוקַאב
 רעד .."ןעמָארגָאּפ יד ןופ עקידלוש עתמא עלַא ןרעוו ןבעגעגרעביא ןזומ
 ,טנַאה ןיא רעװעג טימ ןפמעק וצ ןוא קיירטש םענײמעגלַא םוצ טפור .קיצ
 | ,גנוריגער עשירַאצ יד ןפרַאװאוצמוא ידכ

 יד ןיא טליּפשענּפָא ךיז ןשינעעשעג-רעבמעצעד יד ןבָאה ױזַא יו
 ןעז סע ןלעװ רימ ?גנורעקלעפַאב עשידיי יד טבעלעג טָאה סע ואוו ,טעטש
 .רעטרע עכעלטע ןופ ליּפשיײב ןפיוא

 -עד 25 םעד ןבױהעגנָא ךיז קיירטש רענײמעגלַא רעד טָאה ענוװָאק ןיא
 טקינייארַאפ ןעוועג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס עלַא .רעבמעצ
 יד טימ ןפורפיוא טּפעלקעגרעדנַאנַאפ ןעמ טָאה טָאטש ןיא .עיצקַא רעד ןיא
 -ַאמעד-לַאיצַאס רעשיוװטיל ,ס.9.9 ,.לפ.קיד.ס ,דנתב ןופ ןטפירשרעטנוא
 סָאװ ,רעטעברַא עכעלטסירק ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןוא ייטרַאּפ רעשיטַארק
 -רַאפ רעד ,טעברַא יד :טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ץלַא .דנוב םוצ טרעהעג טָאה

 ןופ תושר ןיא רעבירַא זיא טָאטש יד .ןלוש יד ןיא ןענרעל סָאד ןוא רעק
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 -נָאמעד ַא ןוא גניטימ רעסיורג ַא ןעוועג זיא'ס .,טכַאמ רעשירעטילימ רעד
 ןעגנולמַאזרַאפ ןטָאברַאפ טָאה'מ ,ןדיי -- עטקילײטַאב בור רעד ,עיצַארטס
 לעפַאב ַא ןעמוקַאב טָאה רעטילימ סָאד .ןסַאג יד ןיא ךיז ןעלמַאז ןוא

 ,ןרָאװעג ןפורעגּפָא געט יירד ךָאנ זיא קיירטש רעד ,גנונרָאװ ןָא ןסיש וצ
 -מעצעד 24 םעד ןביוהעגנָא ךיז קיירטש רענײמעגלַא רעד טָאה קסניּפ ןיא

 -ָאק רעטקיניײארַאפ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס .געט 9 טרעיודעג ןוא רעב
 יד ןיא .יײטרַאּפ-רעטעברַא .ד.ס ןוא .ר.ס ,רעטעברַא ךןַאב ,דנוב ןופ טעטימ
 קיירטש רעד .ןשטנעמ טנזױט 8 זיב 5 ןופ טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןעגניטימ
 -ייז סָאװ ,רעטעברַא עכעלטסירק ןֹוא עשידיי יד טרעטנענרעד קרַאטש טָאה
 ןטַאטשקרעװ:רעפמַאד יד ןיא ןוא ןַאב רעד ףיוא טקיטפעשַאב ןעוועג ןענ
 ,גנטערטסױרַא רעטנפָאװַאב ַא ןגעװ עגַארפ יד טכַארטַאב טָאה דנוב רעד
 -טסירק יד זַא טרפב ,םעד וצ תוחוכ קיניײװ טָאה רע וַא ,ןעזעגנייא טָאה רע
 ,ןטלַאהוצטימ טיירג ןעועג טשינ ןענייז רעטעברַא עכעל

 .ר.ס ,פ.ַא.ד.ס.ר ,דנוב ןופ טעטימָאק-גנוקידנעטשרַאפ ַא טָאה קסנימ ןיא
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,קיירטש םעד טרימַאלקָארּפ רעטעברַאךַאב ןוא
 -ַאפ יד טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה'ס .געט 4 טרעיודעג ןוא רעבמעצעד 21 םעד
 -עג ךיז ןבָאה ןלוש ןוא ןעמָארק יד ךיוא .ןענַאב ןוא ןטַאטשקרעװ ,ןקירב
 רעד רעטנוא .ןעמָארק יד ןענעפע וצ טױנעג טָאה יײצילָאּפ יד ,ןסָאלש
 -עגנָא רעטילימ טימ יײצילָאּפ יד טָאה ווָאלרוק רָאטַאנרעבוג ןופ גנוריפנָא
 טריטסערַא ןוא סעיזיווער ליפ טריפעגכרוד טָאה'מ .עיצקַא-רָארעט ַא ןביוה
 ,ײצילָאּפ רעד ףיוא ןלַאפנָא ייר ַא ןרָאװעג טריפעגסיוא ןענייז'ס .ןָאזרעּפ 0

 ןביױהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,קיירטש רענײמעגלַא רעד טָאה קסניווד ןיא
 דנוב ןופ עיסימָאק רעמַאזניימעג ַא ןופ סולשַאב ַא טיול רעבמעצעד 22 םעד
 -ןסַאמ עסיורג ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענייז'ס .געט 6 טרעיודעג ,.פ.ַא.ד.ס.ר ןוא
 ,רעבמעצעד 22 םעד תבש ,גנולמַאזרַאפ ַאזַא רענייא ךָאנ ,ןעגנולמַאזרַאפ
 עקסרעציפָא ףיוא ןעמוקעגרָאפ זיא גניטימ רעד .קילגמוא ןַא ןעשעג זיא
 ברַאפדלָאג סקַאמ רעוט רעשידנוב רעד ןעוועג זיא רענדער-טּפיוה רעד .סַאג
 -ימ םעד ןציש טפרַאדעג טָאה'מ יו ױזַא ,(ץעּפיל דוד ןופ םינָאדוװעסּפ)
 זיא ,סעקינהאמ-ץרַאװש ןופ רעדָא רעטילימ ןופ לַאפרעביא ןַא ןגעק גניט
 .עבמָאב ַא טַאהעג טָאה ייז ןופ רענייא ..ָאב ןופ ךַאװ עטנּפָאװַאב ַא ןעוועג
 ץבמָאב יד .ןלַאפעג רע זיא ,ךיז ןײגרעדנַאנַאפ םייב ןוא קישטילג ןעוועג זיא'ס
 ,רעווש 8 ייז ןופ ,ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ןענייז ןָאורעּפ 25 ןוא ןסירעגפיוא טָאה
 עקטָאמ ןוא (שטיווָאמיכורעי) רעברַאפ רעד עקשריה -- .ָא.ב ןופ רעדילגטימ 2
 .ןדנואוו יד ןופ ןברָאטשעג ןענייז (רעטלעטשעגנָא-סלדנַאה ַא) רעוועג

 .ל.ּפ.ק.ד.ס ,,09.9 ,דנוב רעד -- ןעײטרַאּפ יירד ןבָאה קָאטסילַאיב ןיא
 ,"טעוװָאס, רעד ,קיירטש םענײמעגלַא םעד טרעלקרעד רעבמעצעד 25 םעד
 ךיז 10 ןגעק ןעמיטש 26 טימ טָאה ,ןפַאשעג ןבָאה ?.ר.ס עגניי; יד סָאװ
 ,טָאטש עצנַאג יד טריזירָארעט טָאה יײצילָאּפ יד .קיירטש ןגעק טגָאזעגסױרַא
 ןבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה קיירטש רעד

 -עד 24 םעד ןבױהעגנָא ךיז קיירטש רענײמעגלַא רעד טָאה ענליוו ןיא
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 זיא גנומיטש:-ףמַאק ןייק םגה ,רעקידנעטשלופ ַא ןעוועג זיא רע ןוא רעבמעצ

 רעמַאזניימעג ַא ןענַאטשעג זיא עיצקַא-קיירטש רעד ןופ שארב .ןעוועג טשינ

 .ך.ס ,,ם.פ.פ טקריוועגטימ ךיוא ןבָאה'ס ,ּפ.ַאד.ס.ר ןוא דנוב ןופ טעטימָאק

 ..ס.ס ןוא .ר.ס ,.ל.ּפ.ק

 טעטימָאק רעמַאזניימעג ַא טעדליבעג ךיז טָאה ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא

 םענײמעגלַא םעד טרדימַאלקָארּפ טָאה רע ןוא .ר.ס ןוא דנוב ,.פ.ַא.ד.ס.ר ןופ

 -עגוצ ךיוא ןענייז טעטימָאק:קירטש םוצ .הביבס ןוא טָאטש ןיא קיירטש

 -נָא ןוא רעטעברַא-ןַאב ןופ ןייארַאפ רעד ,ןטַאגעלעד-רעטעברַא יד ןענַאטש

 ,ןויצ -ילעופ יד דצמ גנודנעוו ַא ןעוועג זיא'ס .עטמַאַאב-טסָאּפ ןופ גנוריפ

 טשינ זיא גנודנעוו יד רעבָא ,טעטימָאק-קיירטש ןיא ןעמענניײרַא ייז לָאז'מ זַא

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,קיירטש רענײמעגלַא רעד .ןרָאװעג טקידירּפַאב

 ךָאנ ןבָאה לייט ַא שטָאכ ,געט 12 ןגיוצעג ךיז טָאה ,רעבמעצעד 21 םעד

 ןעוועג ןענייז רעפרעד יד ןיא .ןטעברַא ןביוהעגנָא רעירפ געט עכעלטע טימ

 -ימ ןייק ןוא טָאטש יד טריזירָארעט טָאה יײצילָאּפ יד .ןעורמוא-רַארגַא

 ןזייווַאב ךיז טַאהעג ארומ יז טָאה ןגעקַאד ,ןכַאמ טזָאלעג טשינ ןעגניט

 -ּפָא טרעטשעגמוא ןענייז ןעגניטימ ואוו ,טָאטש רעד םורַא רעטרע יד ןיא

 .ןקיובַאפ יד ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג
 טָאה'ס רעבָא ,ןקיירטש עניײמעגלַא ןעוועג ןענייז שזדָאל ןוא עשרַאװ ןיא

 ןעװעג ןענייז רעטעברַא יד .ייז ןיא טייקכַאװש עכעלרעניא ןַא טליפעג ךיז

 -סױרַא עטנַאזָאּפמיא .טייקיטסול-ףמַאק יד טגָאמרַאפ טשינ ןוא טּפעשעגסיױא

 -עגרָאפ ןקירבַאפ לייט ןיא ןענייז שזדָאל ןיא .ןעוועג טשינ ןענייז ןעגנוטערט

 -קיירטש ןוא רעטעברַא עשיטסילַאיצַאס עשיליוּפ ןשיווצ ןסױטשנעמַאזוצ ןעמוק

 ,יֵצילָאּפ ןופ טשרעהַאב ןעװעג ןענייז טעטש עדייב .סעקעדנע -- רעכערב

 .ןקַאזָאק ןוא רעטילימ

 רעדָא קיירטש ןייק ןעוועג טשינ ללכב זיא רעטרע ליפ רעייז ןיא

 רעבָא ןעניי'ס .גנוטערטסױרַא עוויטקעפע ערעדנַא זיא טשינ רעכלעוו

 עקיטרַאנגייא ןַא ןעמונעגנָא ןבָאה ןעגנוטערטסױרַא יד ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ךיוא

 ,םרָאפ

 יימרַאּפ .ד.ס עשיווטיל יד ןוא דנוב רעד טָאה ,.בוג רענווָאק ,לָאװסָאּפ ןיא

 קרַאמ ןטימ ןיא .ןעמָארק עלַא טכַאמרַאפ ןוא ןטַאטשקרעװ עלַא טלעטשעגּפָא

 ןעמ טָאה ףַארגעלעט ןופ ןטָארד יד .ןָאפ עטיור ַא טלעטשעגקעװַא ןעמ טָאה

 ןטלַאהַאב ןעוועג זיא װַאטסירּפ רעד .טגעזעגּפָא סץּפולס יד ןוא ןסירעצ

 עג טָאה'מ סָאװ ,ןטנַאיצילָאּפ יד ייב .בוטש ןיא בר םייב טקיטכענעג ןוא

 גָאט ןטירד ןפיוא .סעדרַאקָאק יד ןסירעגּפָארַא ןעמ טָאה ,סַאג ןיא ןפָארט

 טָאה ײצילַאּפ יד .רענלעז-עטָאכעיּפ 50 ןוא רענוגַארד 150 ןעמוקעג ןענייז

 -רעבוג-עציוו רעד ןרָאפוצ ןעמוקעג זיא'ס .טכַאמ יד ןעמונעגרעביא קירוצ

 ןסישעצ טעוו'מ זַא --- ןטסירק ןוא ןדיי -- םיתב-ילעב יד טָארדעג ןוא רָאטַאנ

 ןרזחרעביא ךיז טעװ סָאד ביוא ,לטעטש סָאד

 ןופ טעטימָאק רעוװיטַארעדעפ רעד טָאה ,.בוג רענדָארג ,קענירק ןיא

 ןכלעוו ןיא ,ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא רעבמעצעד 19 םעד .ל.פ.ק.ד.ס ןוא דנוב
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 ,סעדייבעג ענָאיזַאק עלַא ףיוא ןלַאפנָא ןפרַאד רימ,/ : ןרָאװעג טגָאזעג זיא'ס
 עיצַאזינַאגרָא עויטַארעדעפ רעזנוא , ,,,"טלעג סָאד ןעמענוצ ןוא ייז ןטכינרַאפ
 -נָאק וצ טעשערעג רעבמעצעד (4) 17 םעד גָאטנוז טָאה .,ד.ס,ּפ ןוא 'דנוב' ןופ
 ךיז טָאה רעבמעצעד (5) 18 םעד גָאטנָאמ ןוא ,טסָאּפ רערודמא יד ןריקסיפ
 ןיא ןריקסיפנָאק וצ .ָאב ןרענָאיצולָאװער ןויטַארעדעפ רעזנוא ןבעגעגנייא
 ,ךעלטרַאק ,"סעקיּפָאק 18 ןוא לבור 1,268 ןמוזמ :סעדנגלָאפ טסָאּפ רערודמא

 ןרעו טצונַאב טעוװ סָאד ,ןליוק טימ רעוװלָאװער ַא ןוא עלבַאש ַא ,סעקרַאמ

 ,גננושרעהטסבלעז רעד טימ ףמַאק ןקידרעטייו םעד ןריפ וצ
 ןיא ןעגנוטערטסױרַא ערענָאיצולָאװער יד ןעוועג ןענייז קרַאטש רָאג

 ןרָאװעג טשרעהַאב ןענייז רעטרע עקימורַא יד ןוא עגיר .ןָאיַאר ןשיטלַאב
 רעד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןסַאמ:רעטעברַא ערענָאיצולָאװער יד ןופ
 ןופ ךשמב ןבָאה עכלעוו ,דנוב ןופ ןוא עיטַארקַאמעד-לַאיצַאס רעשיטעל
 -פיוא-סקלָאפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טרָאד .טעברַאעגנעמַאזוצ שינָאמרַאה ןרָאי
 ןלעו ןטכירַאב יד ןופ ןגוצסיוא עקינייא .טרָאװ ןופ ןיז ןלופ ןיא דנַאטש
 .ןעמוקעגרָאפ זיא טרָאד סָאװ ,םעד ןופ דליב ַא ןבעג

 יד .טָאטש-רעדנואוו ןימ ַא ןעועג טייצ רעטצעל רעד ןיא זיא עגיר,
 -נייא רשפא ןעוועג ןילּפיצסיד רעייז טימ ןענייז ןקיירטש עשיטילָאּפ רעגיר
 ןבָאה 'גרעב-ןזירג' ףיוא עגיד ןיא ןעגניטימ-סקלָאפ יד .,דנַאלסור ןיא קיצ
 טָאה רעלטסניק ַא ןופ עיזַאטנַאפ עכייר ַא זיולב סָאװ ,דליב ַא טלעטשעגרָאפ
 ןיא; :טלייצרעד טרעוו טכירַאב ןטייווצ ַא ןיא ,.?ןלָאמ וצ סעכלעזַא חוכב

 ךיז קרַאטש טָאה ןעמ ,טלעטשעגּפָא ץלַא ךיז טָאה קיירטש ןופ גָאט ןטשרע
 -רַאפ ןעמ טָאה קיירטש ןופ גָאט ןטשרע ןיא .רעוועג ןטיירגוצ ןעמונעג
 ןבָאה'ס .רעוועג ןטלַאק םינימ ענעדישרַאפ ןופ קיטש טנזיוט 20 טכַאמעג קיט
 ןטַאדלָאס טריפעגסױרַא טָאה'מ .ןעגניטימ עקיטרַאסיורג ןביוהעגנָא ךיז
 ןטַאדלָאס ןוא ןריציפָא .ןזעילארטימ טלעטשעגקעװַא ןעמ טָאה ןסָאג יד ףיוא
 רעד; .."עגַאל עשיטילָאּפ יד ןרעלקרעד וצ ףיוא רענדער טרעדָאפעג ןבָאה

 "ער ןבעגסױרַא טייצ רעצנַאג רעד רַאפ טגעלפ טעטימָאק רעוויטַארעדעפ
 ןשיוצ םש ןסיורג ַא ןעמוקַאב טָאה 'םיסקַאמ' .ןעניטעלויב ערענָאיצולָאװ
 םעד וצ סלַא ,םיא וצ ,ללכב גנורעקלעפַאב רעד ןשיווצ ןוא רעטעברַא עלַא

 ייב ךיז טגָאלק ןעמ ,תושקב טימ ךיז ןעמ טדנעוו 'רעטכיר-סקלָאפ ןטסכעה'
 -ַאטעלָארּפ רעגיר רעצנַאג רעד ןעק םיא .וו.ַא;א תולווע יילרעלכ ףיוא םיא
 קיירטש םעד ןָא ךיוא טריפ רע ,רענַאבנזייא יד ןופ טַאר ןיא זיא רע .טַאיר
 ,דנַאטשוצ-סגירק רעד; .."ףַארגעלעט ןוא טסָאּפ ןיא עטלעטשעגנָא יד ןופ

 .ריּפַאּפ ןפיוא ןבילבעג זיא ,טרעלקרעד טָאה גנוריגער רעגרוברעטעּפ יד סָאװ
 גנורעקלעפַאב יד .טעטימָאק רעוויטַארעדעפ רעד זיא גנוריגער עכעלקריוו יד
 ,?טנּפָאװַאב טכעלש טשינ זיא

 ןועמש רעוט רעשידנוב רעד) םיסקַאמ סָאװ ,לָאר רעסיורג רעד ןגעוו
 ןוא ןָאיַאר ןשיטלַאב ןיא ןשינעעשעג יד ןיא טליּפשעג טָאה (יקסנַאוװעלק

 .דע ןַא רעביא טיג ,לָאר רעד וצ ןרָאװעג ןביוהרעד זיא רע ױזַא יוװ
 ףרַאד ןעמ ,קײרטשילַארענעג םעד רַאפ טיירג ןעוועג זיא ץלַא; :(ןויבצ) היאר
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 עלופ ןַאד זיא קײרטש-לַארעגעג רעד ןוא רעטעברַא-ןַאבנזייא יד ןגירק זיולב
 ןעמ ?רעטעברַאיןַאבנזיא יד ןעמ טגירק יװ רעבָא .טנעצָארּפ טרעדנוה
 טָא ןגירק טשינ ייז ןעק ןעמ ןוא טייצ ערעגנעל ַא ייז ףיוא ןיוש טעברַא
 ןוא ָאּפעד-ןַאבנזייא ןסיורג םעד ןיא לָאצ ןיא טנזיוט יירד טלמַאזרַאפ ייז ןענייז
 -דער רערענָאיצולָאװער רעדעי .ןטייווצ ןכָאנ רענדער ןייא ּפָארַא ןפייפ ייז
 טנגעגַאב טרעוו ,סור ַא רעדָא טעל ַא זיא סע יצ ,ןדייר ןָא טגנַאפ סָאװ ,רענ
 -ןַאבנזייא יד .טשינ םיא ןעמ טרעה רעמ ןוא !!דישז' יירשעג םעד טימ
 לָאצ רעסיורג רעד טימ טנַאקַאב טוג ןעוועג ןענייז עגיר ןיא רעטעברַא
 רעד ףיוא ךיז טזייוװַאב טָא רָאנ; .,,"ייז ןשיווצ סעקינהאמ-ץרַאװש עשיסור
 לדרעב ץרַאװש ַא טימ ןַאמרעגנוי רערעגָאמ ,רעכיילב ַא ענובירט-רענדער
 ןָא ןעמ טגנַאפ !'דישז' .ןדייר ןָא טגנַאפ ןוא ןגיוא עטמולחרַאפ-בלַאה ןוא

 ףיוא טכַא ןייק טשינ טגײל רענדער רעד רעבָא .."ןטייז עלַא ןופ ןעיירש
 יד ןלַאפ סע ןוא; .טליטשעגנייא ךיז טָאה םלוע רעד ןוא ןעיירשעג יד
 ןעקניז ייז ןוא רעטרעוװ עקידנענערב ,עסייה ,ליומ סרענדער ןופ רעטרעוו
 ןָאטעגּפָא זיא טעברַא יד, .."עסַאמ רעסיורג רעד ןופ רעצרעה יד ןיא ןייא
 ...עיצולָאװער רעד וצ ןענַאטשעגוצ ןענייז רעטעברַא-ןַאבנזייא יד ,ןרָאװעג
 -- םיסקַאמ -- .ןטייז עלַא ןופ ןעיירשעג ךיז ןרעה ? ךיד ןעמ טפור יו רעבָא;
 טסעװ וד ואוו .םיסקַאמ רעזנוא וטסיב ,ונ -- .וענדער רעד טרעפטנע
 רעד .ןכָארבעגסױא סע זיא ןגרָאמ ףיוא ןוא .ןייג רימ ןלעװ ,ןריפ זנוא
 ןופ גנוריגער יד .קידנעטשלופ ןעװעג זיא עגיר ןיא קײרטשילַארענעג
 יד .ןרינָאיצקנופ וצ טרעהעגפיוא ןצנַאג ןיא טָאה טנגעג ןופ ןוא טָאטש
 -ַארעדעּפ ןרענָאיצולָאװער ןופ ןרָאװעג ןעמונעגרעביא זיא טכַאמ-סגנוריגער
 ,רעבָאטקָא ןיא קײרטשילַארענעג ןתעב ןעוועג זיא סָאד) ,.."טעטימָאק ןוויט
 ,(לָאר-טּפיוה ַא טליּפשעג םיסקַאמ טָאה ןשינעעשעג-רעבמעצעד יד ןיא ךיוא

 .עגַאל יד טשרעהַאב ךיוא ןרענָאיצולָאװער יד ןבָאה ןָאיַאר רעגיר ןיא

 עשיטעל יד טימ ןעמַאװצ ןטסידנוב עקיטרָא יד ןבָאה עקנַאמזַאלג ןיא

 יירעסיש רערעגנעל ַא ךָאנ .,רענוגַארד יד ןופ עמרַאזַאק יד טריקַאטַא םירבח
 סָאד ןעמונעגוצ ייז ייב טָאה'מ ןוא ןבעגעגרעטנוא ךיז ןטסירעלַאװַאק יד ןבָאה
 -ָאװער ַא ןפַאשעג ןוא טקיטיײיזַאב ןעמ טָאה עטמַאַאב-סגנוריגער יד .רעוועג
 ןיא ןוא ךעלטעטש ערעדנַא ייר ַא ןיא ךיוא .עיצַארטסינימדַא ערענָאיצול

 -רַאפ טָאה'מ ןוא ןדנַאטשפיוא ןעמוקעגרָאפ ןענייז רעפרעד לָאצ רעסיורג ַא
 -נַאשז ,ײצילָאּפ רעד ייב רעוועג סָאד ןעמונעגוצ טָאה'מ ,טכַאמ יד טּפַאכ
 רענלעז ןבָאה רעטרע לייט ןיא .ןבירטרַאפ ייז ןוא רעטילימ ןוא עירעמרַאד

 סָאד רעדָא ןסיש וצ ןריציפָא יד ןופ ןלעפַאב יד ןגלָאפ טלָאװעג טשינ
 ןיא .ןטלַאהַאב ךיז טָאה ײצילָאּפ יד .קעװַא ןיילַא סנטייצַאב זיא רעטילימ

 -ימדַא עשירַאצ יד טקיטײזַאב ןעמ טָאה ,.בוג רענוװָאק ,ירַאגַאשז לטעטש
 ,טכַאמ יד ןעמונעגרעביא ןבָאה ןטסידנוב יד ןוא עיצַארטסינ

 עשירָאטַאגילבָא ייר ַא ןבעגעגסױרַא טָאה טעטימָאק רעויטַארעדעפ רעד
 ןגעו :ןעגנוגנידַאב-סנבעל יד ןרילוגער טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנונדרָארַאפ
 ..לגיד.א טייקרעכיז ןוא גנונדרָא ,טלעג"הריד ,ןזײרּפ-זייּפש
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 ןוא רעבמעצעד 8 םעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה קיירטש רענײײמעגלַא רעד
 ,דנַאלסור ץנַאג ןיא עגַאל רענײמעגלַא רעד בילוצ ,ןכָאװ עכעלטע טרעיודעג

 -ער רעד ךיוא טָאה ,טנַאהרעבױא יד טַאהעג טָאה טכַאמ עשירַאצ יד ואוו
 יד ,ןטלַאהנָא טנעקעג טשינ גנַאל ןָאיַאר ןשיטלַאב ןיא בצמ רערענָאיצולָאװ

 טימ ןַאמ טנזױט 10 ןופ ײמרַא ןַא עגיר ןייק טקישעגניײרַא טָאה גנוריגער
 ןעמונעג טָאה יז ןוא בוגָאלָאס לַארענעג ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא עירעליטרַא
 ןיא טרישרַאמעגנײרַא טָאה רעטילימ .גנונדרא עטלַא יד ןלעטשקירוצ

 רעד טימ ןוא ףרָאד ךָאנ ףרָאד ,לטעטש ךָאנ לטעטש ,טָאטש ךָאנ טָאטש
 ןוא ןכָאטשעג טָאה'מ .ןדנַאטשפױא יד טקירדרעטנוא תוירזכא רעטסערג
 ןבָאה רעבמעצעד 27 םעד .טסיוװרַאפ ןוא טרעטשעצ ,טעגרהעג ,ןכָארבעג
 ןשיטעל םעיינ ןופ ןינב םעד טלגנירעגמורַא עטָאכעיּפ ןוא עירעלַאװַאק
 ,רעטעברַא"ןַאב טנזיוט 4 ןופ גניטימ ַא ןעוועג זיא'ס ואוו ,עגיר ןיא רעטַאעט
 טרעדָאפעג טָאה'מ .טַאמרַאה ַא טכַארבעגטימ וליפא טָאה רעטילימ סָאד
 גנולמַאזרַאפ יד .ערעדנַא ןוא שילואּפ ,םיסקַאמ רעריפ יד ןבעגוצסיורַא
 טגָאיעג ךיז טָאה גנוריגער יד .גנורעדָאפ יד ןפרָאװעגּפָא גנוגערפיוא טימ טָאה
 גנוריגער יד טָאה ּפָאק סמיסקַאמ רַאפ .ןּפַאכ טנעקעג טשינ ןוא ייז ךָאנ
 רעדָא ןזייונָא םיא טצוו'מ ביוא ,גנונױלַאב-טלעג עסיורג ַַא טמיטשַאב
 ,(!'* ןּפַאכ

* 
 לא +

 1905 רָאי ןיא תוחוכ ערענָאיצולַאװער יד ןופ ףירגנָא רעטצעל רעד

 ןבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה עיכרַאנָאמ עשירַאצ יד ןקיטייזַאב וצ ליצ ןטימ

 ערעדנַא ןוא טפַאשרעטעברַא יד ןבָאה ןענָאיַאר ןוא טעטש ענלצנייא ןיא זיולב

 רעקירעהעג רעד ףיוא ןביוהוצפיוא ךיז ןזיוװַאב ןטנעמעלע עלענָאיציזָאּפָא

 ,טפַארק רעטסערג רעד טימ ףמַאק ןיא ןפרַאװ ךיז ןוא ךיוה רערענָאיצולָאװער

 ןיא ,טָאטש-טּפױה רעד ןיא וליפא .ןעוועג טשינ ױזַא זיא רעטרע בור ןיא

 יד טָאה ,ףירגנָא ןופ לַאנגיס רעד ןעמוקעג זיא'ס ןענַאװ ןופ ,גרוברעטעּפ

 טרָאד זיא קיירטש רעד ,ןפורעגּפָא קירעהעג יו טשינ ךיז טפַאשרעטעברַא

 טָאה'ס .טנעה עטגיילרַאפ טימ ןסעזעג זיא'מ ןוא ,רעזייוולייט ַא זיולב ןעוועג

 עלַא .םזַאיוטנע רעשיכיטס רעד טלעפעג טָאה'ס ,טייקדימ ַא טליפעג ךיז

 ןיא ןעוועג זיא ךעלנע .ןלַאפעגכרוד ןענייז גנומיטש יד ןביוה וצ ןעגנואימַאב

 -רעטעּפ ןופ וויטוקעזקע ןופ גנוציז ַא ףיוא .ןערטנעצ-רעטעברַא ערעדנַא ליפ

 ,ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא ,רעבמעצעד 230 םעד ,טַאר-רעטעברַא רעגרוב

 -ַאב ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא'ס ןוא אלימב סיוא ךיז טשעל קיירטש רעד זַא

 ,1906 רַאונַאי 1 םעד ןרעוו טקידנערַאפ לָאז קיירטש רעד זַא ,סולש

 טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד טָאה ,רעבמעווָאנ ןוא רעבָאטקָא ןיא יו

 עסיורג ַא טליּפשעג רעבמעצעד ןופ ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער יד ןיא ךיוא

 טשינ ןבָאה לָאמ סָאד ךיוא ןוא ,לָאר עקידנריפנָא ןַא רעטרע ךס ַא ןיא ,לָאר

 טשינ .דלעפ-ףמַאק ןפיוא ןעוועג ןײלַא זיא רע ואוו ,ןלַאפ ןייק טלעפעג
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 ןעיר עטשרעדָאפ יד ןיא ןעוועג םוטעמוא טעמכ ןטסידנוב יד ןענייז זיולב
 ,ןטפעשעג ,ןטַאטשקרעװ ,ןקירבַאפ יד ןלעטשוצּפָא ןזיװַאב ייז ןבָאה זיולב טשינ
 ,טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז רעטעברַא עשידיי יד ואוו ,ןטלַאטשנַא ןוא ןרָאטנַאק
 "נָא ייז ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא ערענָאיצולָאװער ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ רָאנ
 -עלעט ןוא טסָאּפ ,ןענַאב ,ןדָאװַאז ,ןקירבַאפ יד ןיא ןקיירטש יד טימ טריפעג
 -נוב יד .רעטעברַא עכעלטסירק טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז סע ואוו ,ףַארג
 ןעגניטימ עלַאסָאלָאק ףיוא זיולב טשינ ןטערטעגסױרַא ןענייז רענדער עשיד
 קרַאטש טָאה סָאד .עכעלטסירק ןופ ךיוא רָאנ ,ןשטנעמ-סקלָאפ עשידיי ןופ
 -לעפ עלַא ןופ ןטנעמעלע ערענָאיצולָאװער ןוא עלַאקידַאר יד טרעטנענרעד

 עכעלטסירק יד ןבָאה רעטרע לײט ןיא .טעטש ענעבעגעג יד ןיא רעק

 -סױרַא וויטקַא סעיצולָאזער ןעמונעגנָא ןעגנולמַאזרַאפ ערעייז ףיוא רעטעברַא
 תואמ עצרַאװש יד בוא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ץוש ןיא ןטערטוצ
 ךיוא געט-רעבמעצעד יד ןיא ןענייז רעטעברַא עשידיי יד .,ןלַאפַאב ןלעוו
 -עגסיוא ןוא טייקדימ ןופ ,ןעגנומיטש ענײמעגלַא יד ןופ יירפ ןעוועג טשינ
 טרעייטשעגייב דנוב ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןבָאה ייז רעבָא ,טײקטּפעש
 םוטעמוא טשינ ביוא .ףדוע ןסיורג ַא טימ ךָאנ קלח ןרענָאיצולָאװער רעייז
 לָאמנייק ןוא דרַאגנַאװַא ןיא ןעוועג קידנעטש ךָאד ייז ןענייז ,דרַאגנַאװַא רעד
 ,טלעפעג טשינ דלעפ-טכַאלש ןרענָאיצולָאװער ןפיוא

 ךיז טָאה'ס ןוא 1905 רָאי ערענָאיצולָאװער סָאד טקידנערַאפ ךיז טָאה'ס
 -עּפ רעשירַאטנעמַאלרַאּפ רענעפורעג-ױזַא רעד -- טייצ עיינ ַא ןבױהעגנָא
 ,(: הלשממ רעשירַאצ רעד ןופ דָאיר
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 לייט רעטירד

 םערוטש ןרענָאיצולַאװער ןכָאנ 2

 "ולָאװער רעטסכעה רעד טימ טקידנערַאפ ךיז טָאװ 5 רָאי סָאד

 -לַארענעג רעד .טַאירַאטעלָארּפ רעדנעלסור ןופ גנוגנערטשנא רערענָאיצ

 .טגנערבעג טשינ ןוחצנ םעד רעבָא טָאה םישזער ןשירַאצ ןטימ טסעמרַאפ

 טשינ זיא יז -- ןטערטּפָא לסיב ַא טזומעג זיולב טָאה גנושרעהטסבלעז יד

 -כיילג .ןפרָאװעגוצ יז טָאה תוחנה עסיוועג .ןרָאװעג טרעדײלשעגקעװַא

 רעטסערג רעד טימ ןוא תוחוכ עריא ןריזיליבָאמ וצ ןזיוװַאב יז טָאה קיטייצ

 ,רענגעק ןפיוא ןפרָאװעג ךיז טיײקלַאטורב

 טשרמולכ ַא ףיוא ףױרַא זיא דנַאלסור .טייצ עיינ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס

 -לעפַאב רעד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא עשיטילָאּפ יד .געוו ןשירַאטנעמַאלרַאּפ

 (טנעמַאלרַאּפ עמוד רעד םורַא ןרירטנעצנָאק ןעמונעג ךיז טָאה גנורעק

 עלענָאיציזָאּפָא יד ןשיװצ טליּפשעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ףמַאק םעד ןוא

 -עּפמָאק ןוא טכער יד ןגעוו גנושרעהטסבלעז רעשירַאצ רעד ןוא ןטנעמעלע

 ָאמעד ַא ןיא ןרעװ טלדנַאװרַאפ דנַאלסור לָאז יצ :עמוד רעד ןופ ןצנעט

 טַאלב-ןגייפ ַא יו רעמ טשינ ןייז לָאז עמוד יד רעדָא דנַאל טריגער-שיטַארק

 ?םזירַאצ ןשירעשרעהטסבלעז ןופ ריקליוו םעד ןקעדרַאפ וצ

 -רָא .ןסירעצ ןוא טלייטעצ ןעוװעג זיא רעגַאל רערענָאיצולָאװער רעד

 ערעדנוזַאב ףיוא ןעגנַאגעג ןעמ זיא שיטקַאט ןוא שיאעדיא ,לענָאיצַאזינַאג

 -ַאב ןוא גנושרעהטסבלעז יד ןפרַאװּפָארַא --- ליציטּפוה רעד םגה ,ןגעוו

 .רעבלעז רעד ןעוועג זיא -- עינַאריט רעשירַאצ רעד ןופ דנַאל סָאד ןעיירפ

 יָאװער עזָאלטַאטלוזער ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,גנושיוטנַא ןוא טייקדימ יד

 ערענָאיצולָאװער-רטנָאק יד ןופ המקנ עדליװ יד ;ןטירטסױרַא ערענָאיצול

 עשירַאטעלָארּפ ןוא עשירעיוּפ עטיירב ןופ טײקנענַאטשעגּפָא יד ;תוחוכ

 "וצ יד ןצונסיוא ןענעק טעוו'מ זַא ,סעיזוליא ןוא ןעגנונעפָאה יד ;ןטכיש

 סָאד -- טַאהעג טשינ רעירפ טָאה'מ סָאװ ,טייהיירפ ןוא טכער ענעפרָאװעג

 -רֶא ריא ןטייב לָאז גנוגעװַאב-רעטעברַא יד זַא ,טקריוװעג טָאה ץלַא

 עריא ןופ רעטקַארַאכ םעד ןוא ןדָאטעמ-טעברַא עדיא ,םרָאפ-עיצַאזינַאג

 .סעיצקַא עכעלטנפע
 ףייז טנעקעג טשינ שרעדנַא סע טָאה רעטעברַא עשידיי יד ייב ךיוא

 ץנַאג ןגעקַאד ,לָאצ עשּפיה ַא ןעמוקעגרָאפ ךָאנ ןענייז ןקיירטש ענײמעגלַא

 טרעלקרעד ןעװעג זיא רעטרע בור ןיא .סעיצַארטסנָאמעד-ןסַאג קיניײװ

 ןרעוו ןסָאשעצ טנעקעג טָאה עיצַארטסנָאמעד עדעי ןוא דנַאטשוצ-גירק
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 םעד ןרעייפ סָאד ןעוועג 1906 רָאי ןיא זיא עיצקַא ערעסערג עטשרע יד
 יד וצ לַאנגיס רעד ןעוועג זיא סָאװ ,1905 רַאונַאי (9) 22 ןופ גָאטרָאי
 ערעדנַא יד יװ ,דנב רעד  .דנַאלסור ןיא ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער
 ןענייז טעטש ליפ רעייז ןיא ,קיירטש ןקיגָאטניײא ןַא וצ ןפורעג טָאה ,ןעײטרַאּפ
 -סקורדנייא ןעוועג ןענייז ייז ןוא ןקיירטש ענײמעגלַא ןעמוקעגרָאפ עקַאט
 רעטילימ ןוא ײצילָאּפ ,טרָאּפטנַארט רעד ךיוא ,ןענַאטשעג זיא ץלַא .,לופ
 ןטסערַא ליפ .ןטירטסױרַא-ןסַאג ןקיטשרעד וצ טיירג ןעוועג םוטעמוא ןענייז
 ,ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז

 רעד, :ןויבצ ןבירשעג טָאה ,גָאט םעד ןופ לכה-ךס ַא קידנעיצרעטנוא
 ערענָאיצולָאװער יד רַאפ ןעמַאזקע ןימ ַא ןעוועג זיא רַאונַאי ןט9 ןופ קיירטש
 טימ ךיז טָאה סָאװ ,עיצקַאער יד .,ןעמַאזקע רערעייט ַא ןוא סעיצַאזינַאגרָא
 ,גנוגעװַאב גנואיײרפַאב רעד ףיוא ןפרָאװעגּפױרַא סעכ ַאזַא טימ ,חוכ  ַאזַא
 קיירטש םעד ןרעטש וצ טגנערטשעגנָא תוחוכ ערעטצניפ עריא עלַא טָאה
 ןעועג זיא קיירטש םעד ןריפוצכרוד רערעווש ךָאנ; ..."רַאונַאי ןט9 ןופ
 ןענייז ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי יד לייוו ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד
 זיא גנורעקלעפַאב יד .רעטילימ טימ לופ ןוא דנַאטשוצ-גירק רעטנוא ןעוועג
 טעטש עלַא ןיא ךָאד .עצעהיםָארנָאּפ רעד בילוצ ןקָארשעגנָא ךיוא ןעוועג
 ןטפ םעד ןעמ טָאה ,עיצַאזינַאגרָא ןַא רָאנ טָאה דנוב רעד ואוו ,ךעלטעטש ןוא
 ןעמוקעגנָא טכייל טשינ קיירטש רעד זיא םוטעמוא ,טקיירטשעג רַאונַאי
 קיירטש רעד םוטעמוא טעמכ זיא ךָאד ןוא ,ןפמעק טזומעג ןעמ טָאה םוטעמוא
 ,(1** ?ןרָאװעג טריפעגכרוד

 טעװעשובעג רָארעט רעסייו רעד טָאה 1906 ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיא
 ,טייקוויסנעטניא רעבלעז רעד טימ םוטעמוא טשינ רעבָא ,דנַאל ןצנַאג ןיא
 זיא ,רעקרַאטש ןעוועג זיא גנוגעוװַאב ערענָאיצולָאװער יד ואוו ,רעטרע ןיא
 -יטלַאב ןיא .רעדליװ ןעוועג עיצולָאװער-רטנַאק רעד ןופ ףירגנָאנגעק רעד
 -ָארּפ ןוא םילשומ עשירַאצ יד ןבירטרַאפ טַאהעג טָאה'מ ואוו ,טנגעג רעש
 םעד ךָאנ המקנ יד זיא ,ןעגנוטלַאװרַאפ-טסבלעז ערענָאיצולָאװער טרימַאלק
 המישר ַא טימ רענוגַארד ןעמוקעג ןענייז קסיוב לטעטש ןיא .םַאזיורג ןעוועג
 ,ןסישרעד וצ ייז רָאטַאנרעבוג-לַארענעג ןופ לעפַאב ַא טימ ןוא ןשטנעמ 16 ןופ
 ןוא ןענופעג ןעמ טָאה ייז ןופ 4 .ץושטסבלעז רעד ןופ ןעוועג ןענייז 16 יד
 -- דיי } ןוא ןַאמסָאר ,סעצולּפ ,ןיטשנעקנאלב -- ןטעל 3 :ןסָאשרעד
 -עג טשינ ןבָאה תושקב םוש ןייק .טלַא רָאי 32 ,דימש ַא ,ןַאמדירּפ לארשי
 ןענעגעזעג ךיז טוט ןרַאפ טביולרעד זיולב ןעמ טָאה ןענַאמדירפ ,ןפלָאה
 טדימשעג טָאה רע סָאװ ןעוועג זיא אטח ןייז .רעדניק 4 ןוא יורפ ןייז טימ
 םהרבא רעטכיד רעד טָאה םיא ןגעװ .ץושטסבלעז רעד רַאפ ןלַאשזניק
 טימ טקידנערַאפ יז ןוא דימש רעד עמעָאּפ ַא ןבירשעג (ןיסעיל .א) טלַאװ
 : סעפָארטס יד

 ןעמוקעג עיצידעּפסקע-ףָארטש יד זיא דלַאב ןוא

 .ןעמונרַאפ םיא טָאה ןוא
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 טנגעזעצ ךיז ליטש םַאלפ-ענשזוק ןטימ טָאה רע
 ,טנגעגַאב יז טיירג ןוא

 רעדניל ןיא גנומיטש ןיא ןָאט שוק ַא רָאנ טייג רע
 .רעדניק יד ןוא בייוו סָאד

 ,םענייאניא סרעקנעה יד טימ ,סױרַא דלַאב טמוק ןוא
 ,םענייש ןיא ןגרָאמ ןיא

 ןליוה םעד םיזוב ןטימ קעװַא ךיז טלעטש ןוא

 ,ןליוק יד ןגעקטנַא

 רעדייא געט 2 ןבירשעג גנוטייצ-גָאט עשידנוב יד טָאה רָארעט ןסייוו ןגעוו
 טציא ןעמוק סָאװ ,ןקערש יד, :טלעטשענּפָא יז טָאה טכַאמ-גנוריגער יד
 ,זַאקװַאק ףיוא ןוא טנגעג רעשיטלַאב ןיא סרעדנוזַאב ,דנַאלסור ןיא רָאפ
 ַאזַא טימ ,החיצר ַאזַא טימ םקונ ךיז זיא'מ .,ןבײרשַאב וצ ךעלגעמ טשינ זיא
 רעטספיט רעד טמולחעג טשינ לָאמ ןייק ךיז טָאה'ס יוװ ,תוירזכַא רעדליוו
 ןעמ ,טסימש ןעמ ,טגנעה ןעמ ,ףוס ַא ןָא טסיש ןעמ .,עיצולָאװער-ןגעק
 סָאד וצ טמענ ןעמ ,רעטנוא טדניצ ןעמ ,ןעמָארגָאּפ טכַאמ ןעמ ,טריטסערַא
 גנורעקלעפַאב יד .רעוװװעג סָאד ּפָא טמענ ןעמ ,םורָא טכוז ןעמ ,ןגעמרַאפ
 רעקידארומ ַא טעבנגעגניײרַא ךיז טָאה ץרַאה ריא ןיא ,קערש ןייא ןיא זיא
 .(:5: "שואי

 -מוא ןַא ןוא טפַארק עשילַארָאמ עסיורג ַא ןגָאמרַאפ טפרַאדעג טָאה'מ
 -ָאװער יד ןריפ רעטייו ןענעק וצ ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ייב טומ ןרעיוהעג
 ןטלַאהפיוא ןוא ןעגנומיטש-שואי עקימורַא יד ןפמעקַאב ,טעברַא ערענָאיצול

 ַא יװ .רעגנעהנָא ענעגייא יד ןופ טייקטיירג-ףמַאק ןוא טײקטריזינַאגרָא יד
 רענווָאק) רימָאקליװ לטעטש עשיווטיל סָאד ןעגנערב רימ ןלעװו רעטסומ

 ךיז טָאה טנגעג רעזנוא; :רימ ןענעייל ןטרָאד ןופ טכירַאב ַא ןיא .,(.בוג
 ,גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד טימ טנכייצעגסיוא טייצ רעטצעל רעד ןיא

 -לָאּפָאנָאמ ןכָארבעג טָאה'מ :רעטקַארַאכ ןפרַאש ַא ןעמונעגנָא טָאה סָאװ
 סעמרַאזַאק ןדנוצעג ,סעװטסײשטַאנזַאק יד ןופ טלעג טריקסיפנָאק ,ןעמָארק
 ןוא ךעלטעטש עלַא טּפַאכרַאפ טָאה םָארטש רערענָאיצולָאװער רעד ..וו.זַא.א

 סעיצַאזינַאגרָא יד טױיפעגנָא ןבָאה גנוגעװַאב יד .הביבס רעד ןופ רעפרעד
 ןקיטשרעד וצ .,!ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד:לַאיצָאס רעשיווטיל' ןוא 'דנוב' ןופ
 "ער יד טָאה גנורעקלעפַאב רעגיח רעד ןופ גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער יד
 טײטשַאב רעכלעוו ,'דַאירטָא ןדנעילפ' ןלעיצעּפס ַא טקישעגסױרַא גנוריג

 ףרָאד ןופ טייג דַאירטָא רעד .רעניטָאכעּפ ןוא ןטסירעליטרַא ,רענוגַארד ןופ
 -טימ יד .!גנונדרָא' יד ןייא טלעטש ןוא לטעטש וצ לטעטש ןופ ,ףרָאד וצ
 -ייה ןענערברַאפ :עטנַאקַאב ןענייז ,גנונדרָא טכַאמ ןעמ עכלעוו טימ ,ןעל

 עסיורג ַא טָאה 'דנוב' ןופ עיצַאזינַאגרָא יד; ..."ןעװעבַאר ןוא ןסיימש ,רעז
 .רעטעברַא עטריזינַאגרָא 290 יװ רעמ ָאד ןענייז סע .עסַאמ רעד ףיוא גנוקריוו
 ,(:== ?סרעברַאג יד זנוא ייב ןענייז רעטעברַא עטלקיװטנַא רעמ יד
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 ןקיירטש ענײמעגלַא ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז רעטרע לָאצ ַא ןיא
 -סָאמ-דנַאל ןיא קיירטש רענײמעגלַא ןַא .תוביס עלַאקָאל עלעיצעּפס בילוצ

 יד טָאה לָאמ סָאד ךיוא ,1906 יַאמ ןט1 םעד ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא בַאטש
 13 טימ .ה.ד ,ליטס ןטלַא ןטיול יַאמ ןט1 םעד ןרעייפ וצ ןפורעג ..ַא.ד.ס.ר

 ןיא ןרעייפ וצ ןפורעג טָאה ,דימת יו ,דנוב רעד ןגעקַא .רעטעּפש געט
 ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ טרעייפעג טרעװ יַאמ רעט1 רעד ןעוו ,גָאט ןבלעז
 עשיליוּפ ַא ןעוװעג זיא'ס ואוו ,סעינרעבוג-ברעמ יד ןיא .טַאירַאטעלָארּפ

 ןעוװעג ךעלקריוו יַאמ ןט1 ןופ גָאט ןיא קיירטש רעד זיא ,טפַאשרעטעברַא
 זיא עטיל ןיא ןייוולייט ןוא עניארקוא ,דנַאלסוריסייװ ןיא .רענײמעגלַא ןַא
 עשידיי זיולב ןופ קיירטש רענײמעגלַא ןַא ןעוועג שיטקַאפ יַאמ ןט1 םעד

 -וצטימ ןבעגעגנייא ךיז טָאה ואוו-טשינ-ואוו .עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא
 ןיא טעברַא יד ןפרָאװעג ןבָאה ייז ןוא רעטעברַא עכעלטסירק יד ךיוא ןסייר
 ןענייז דנַאטשוצ-גירק ןבילוצ .בוט-םוי-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ גָאט
 ןטלָאװ ייז לייוו ,ןעמוקעגרָאפ טשינ סעיצַארטסנַאמעד-ןסַאג ןייק ללכדיּפ-לע

 רעטרע לָאצ רעניילק ַא ןיא זיולנ .דָאבטולב ַא טימ טקידנערַאפ ךיז רעכיז

 רעד זיא רַאפרעד .סעיצַארטסנָאמעד עסיורג ןייק טשינ ןעוועג ןענייז
 ,רעקידנעטשלופ ַא ןעוועג קיירטש

 ,דנוב רעד .רעטילימ ליפ רעייז טרירטנעצנָאק ןעמ טָאה עשרַאװ ןיא
 "עד ןייק ןכַאמ וצ טשינ טקידנעטשרַאפ ךיז ןבָאה .ל.פ.ק.ד.ס ןוא 5
 ַא ןייז לָאז קיירטש רעד זַא ,תוחוכ יד ןרירטנעצנָאק רָאנ ,עיצַארטסנָאמ
 -ימ .ב טלייצרעד עשרַאװ ןיא גָאט רעד ןעזעגסיוא טָאה'ס יו .רעמַאזקריוװ
 טשינ ןעייג'ס ,ןקירבַאפ עלַא ןסָאלשעג ןענייז'ס ,טייטש ץלַא; :שטיװעלַאכ

 ךיוא זיא'ס .טיילרופ יד וליפא ןרָאפעגסױרַא טשינ ןענייז'ס ,ןעיײװמַארט יד

 ןענייז ןסַאג עקיטייז יד; ...?לדנַאה-ןסַָאג רעכעלנייוועג רעד ןברָאטשעגּפָא
 ןיא םורַא ןטייר רטנעצ ןרעביא ןוא ןלורטַאּפ-רעטילימ ךרוד ןסָאלשעגּפָא

 עטעשַאּפעגסױא ערעייז ףיוא ןסעקרעשט עדליװ-בלַאה עיצינומַא רעלופ
 -עלַא רעזנוא ןגיטשעגרעביא טָאה גנורעייפייַאמ עקיזָאד יד; ..."דרעפ
 ןשטנעמ סעּפורג ןזייװַאב וצ ןָא ךיז ןביוה סַאג ןפיוא .גנוטרַאװרעד סנעמ
 עשידיי יד טבעלַאב ןרעוו סרעדנוזַאב ,ןגיוא יד ןיא ץנַאלג ןקידיירפ ַא טימ

 -ַאב טָא .רעטכידעג ץלַא טרעוו ןרַאוטָארט יד ףיוא .גרַאװגנוי טימ ןסַאג
 טױר ַא סױרַא טפרַאװ רעצימיא .למעזעג ַא טרָא ןייא ןיא ךיז טזייוו
 ןכָאנ ןגָאי ךיז ןזָאל רענלעז יד, ..."?ןפורסיוא ןרעה ךיז ןזָאל'ס ןוא לדנעפ

 -עג ךיילג ןרעװ סָאװ ,ןרעיוט ענעפָא יד ןיא טמָארטש רעכלעוו ,םלוע

 -עגניירַא טייהרעדנילב ןבָאה רענלעז ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ןענייז'ס ,ןסָאלש
 ...?דניק ַא רעדָא רעטכעוו ַא ןסָאשרעד ןוא רעיוט םענעסָאלשרַאפ ןיא ןסָאש
 ןוא רעטילימ טימ ןטייז עדייב ןופ ןסָאלשעגּפָא ךיג ןרעוו ןסַאג עשידיי יד,
 -ַאּפ יד ןשיוצ ןיײרַא ןלַאפ עכלעוו ,עלַא ןעמענרַאפ וצ ןָא-טביוה ןעמ
 ,(16+ ?ןלורט

 "וצ עקיטולב ןעמוקעגרָאפ ןקירנַאפ לָאצ ַא ןיא ןענייז שזדָאל ןיא

 "עג טשינ ןבָאה סָאװ ,סעצווָאדָארַאנרעטעברַא עשיליוּפ טימ ןסױטשנעמַאז
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 ,רעטעברַא עשיליוּפ יד .יַאמ ןט1 ןופ גָאט ןיא טעברַא יד ןפרַאװ טלָאװ
 ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןעוועג ןענייז סָאװ
 יד ןופ עיצַאטיגַא-געק רעד ףיוא טקוקעג טשינ .טעברַאעג טשינ ןבָאה
 יד ןױלב טשינ .רענײמעגלַא ןַא ןעװעג קיירטש רעד זיא סעצווָאדָארַאנ
 ןענייז רעקרַאפ רעד ןוא לדנַאה רעד ךיוא ,ןטַאטשקרעוװ יד ןוא ןקירבַאפ
 עטיור טרעטַאלפעג ןבָאה סנעמיוק-קירבַאפ ליפ ףיוא ,טלעטשעגּפָא ןעוועג
 ןעוועג ךיוא ןענייזס .ןעמונעגּפָארַא רעטעּפש טָאה רעטילימ סָאװ ,רענעפ
 ןלױק עשירעטילימ ןופ תונברק עכעלטע

 בוט-םוי ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ גנורעייפ יד זיא (1907) רעטעּפש רָאי ַא טימ
 .טסירק ךס ַא .רעכַאװש ליפ ןלַאפעגסיוא ןיוש יַאמ ןט1 ןופ גָאט ןיא
 ןיא .ןעוועג טשינ ןענייז סעיצַארטסנָאמעד ,טעברַאעג ןבָאה רעטעברַא עכעל
 סָאװ ,םעד בילוצ ןטייקירעװש טַָאהעג רעטעברַא עשידיי ןבָאה רעטרע ליפ
 םעד ןרעייפ וצ עיצידַארט ריא ייב ןטלַאהעג ץלַא ךָאנ ךיז טָאה .ּ.ַא.ד.ם.ר יד

 ןיא ךיוא זיא עשרַאװ ןיא .רַאדנעלַאק ןשיסור ןקילעטשרעטניה ןטיול גָאט

 .רענעבעגעגנייא ןַא ןעוועג יַאמ ןט1 םעד קיירטש רעניימעגלַא רעד 7
 ,רעקרַאפ ,ןטפעשעג ,ןטַאטשקרעװ ,ןקירבַאפ :טלעטשענגּפָא ןעוועג זיא ץלַא
 -.ס,9.9 ,.ל.ּפ.ק.ד.ס ,דנוב ןופ גנוטַארַאב ַא ןעמוקעגרָאפ זיא יַאמ ןט1 ןרַאפ
 .עיצקַא יד ןרינידרָאָאק ןגעוו עיצקַארפ ערענָאיצולָאווער .,0.9.9 ןוא עציוועל
 טָאה'מ רעבָא ,ףורפיוא ןעמַאזניימעג ַא ןזָאלסױרַא ןגעו טדערעג טָאה'מ
 ןביירשרעטנוא טלָאװעג טשינ טָאה .לפ.ק.ד.ס .ןעמוקכרוד טנעקעג טשינ
 ,עיצקַארפ .ווער .ס.9.9 טימ ןעמַאזוצ --- עציוועל- ,ס.9.9 ןוא .ס.פ.פ טימ ןעמַאזוצ
 .ףורפיוא םענעגייא ןַא טזָאלעגסױרַא רעבירעד טָאה ײטרַאּפ עדעי

* 
 יא א

 ,ןטירטסױרַא-ןסָאמ ערענָאיצולָאװער יד ןרָאװעג ןענייז'ס רעקינייו סָאװ
 סָאװ ,ןטייקכעלגעמ עניילק יד ןצונוצסיוא ןכוז ןעמונעג ןעמ טָאה רעמ ץלַא

 "פיוא ףיוא ןבעגעגּפָא ןעמ טָאה עיגרענע ליפ .ןבעגעג ןבָאה ןצעזעג עיינ יד
 עסערּפ עלַאגעל ַא ןפַאש ףיוא ,גנוגעװַאב עלענָאיסעּפָארּפ עלַאגעל ַא ןעיוב

 ןוא ָאד ןוואורּפ יד ןבָאה דָאירעּפ ןטשרע ןיא .סעיצוטיטסניא-רוטלוק ןוא
 עלַא טעמכ רעבָא ייז ןענייז רעטעּפש רעדָא רעירפ ,ןבעגעגנייא ךיז טרָאד
 ףיוא ןטלַאהעג טייצ עצנַאג יד טָאה'ס סָאװ ,ףלח םעד ןופ תונברק ןלַאפעג

 -נָא ןבָאה סעיצוטיטסניא עלַאגעל יד ןעוו .טכַאמ עשירַאצ יד זלַאה רעייז

 עסיוועג ַא ןפַאשעג ךיז טָאה ,ןרעוו טרידיווקיל ערעדנַא יד ךָאנ ענייא ןביוהעג
 ןעוועג ןיוש זיא דרערעטנוא ןיא ןצנַאג ןיא ןײגּפָארַא קירוצ לייוו ,טײקטסוּפ
 ןוא 1905 ןופ גנוביוהרעד רערענָאיצולָאװער רעסיורג ַאזַא ךָאנ ,רעווש
 רעקרַאטש טימ גנומיטש גונעג טלעפרַאפ ןסַאמ יד ייב טָאה 1906 זייוולייט
 -סױרַא סע ןעמ טָאה ןעלטימ עכעלטסניק טימ .גנודָאלנָא רערענָאיצולָאװער
 ,טנעקעג טשינ ןפושיכ

 ַא רַאפ ןייגנָא טלָאװעג ךָאנ 1906 ןיא טָאה סע סָאװ ,םעד ןופ לייט ַא
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 עכעלדעש ןוא עטסוּפ יװ רעמ טשינ ןעוועג זיא ,?טַאט ערענָאיצולָאװער,

 עיצולָאװער רעד ןופ ןסערעטניא יד טקידעשעג שּפיה טָאה סָאװ ,קרעוורעייפ
 זיא'ס .ןעיײר-רעטעברַא יד ןיא עיצַאזילַארָאמעד ןעגנערבניײרַא ןפלָאהעג ןוא
 .סעיצַאירּפָארּפסקע ןוא ןלַאפנָא עשיטסירָארעט ןופ עימעדיּפע ןַא ןרָאװעג
 ןטסיכרַאנַא יד ןוא עיצקַארפ ערענָאיצולָאוװער .ס.9.9 יד סע ןבָאה טריציטקַארּפ
 -סור ןיא סעקיוועשלָאב יד זייוולייט ןוא ןטסיכרַאנַא יד ,,ר.ס יד ,ןלױּפ ןיא
 -סױרַא ףרַאש ןוא ןדישטנַא ןענייז סעקיועשנעמ יד ןוא דנוב רעד .דנַאל
 ןבָאה סעיצַאירּפָארּפסקע יד סָאװ ,עיצַאזילַארָאמעד יד .םעד ןגעק ןטערטעג
 -נעזרעּפ רַאפ ןטנעמעלע-קעד טטושּפ טצונעגסיוא ךיוא ןבָאה ,ןעוועג םרוג
 .ןקעווצ עכעל

 יד רקיעב טגנערבעגנײרַא הלחמ יד ןבָאה סַאג רעשידיי רעד ףיוא
 ןופ .קָאטסילַאיב ןיא טַאהעג גנוקריוו-טּפיוה רעייז ןבָאה סָאװ ,ןטסיכרַאנַא
 .רעטרע ערעדנַא לָאצ ַא ןיא ךיוא טײרּפשרַאפ העּפשה רעייז ךיז טָאה ןטרָאד
 :ןפוא ַאזַא ףיא טרעלקרעד גנוניישרעד יד טָאה ןַאגרָא רעשידנוב רעד
 טעברַא ןָא טציז רעקרעוטנַאה עשידיי יד ןופ טנעצַארּפ רעסיורג ַא יו ױזַא;
 רָאי ןיא םישדח ךס ַא ןופ ךשמ ןיא גנוקיטפעשַאב ןייק טשינ טָאה ןוא
 ןופ ,הנויח רערעכיזמוא ןַא ןופ םירוסי עלַא ןייטשסיוא רעבירעד ןזומ ייז ןוא
 טָאה םזיכרַאנַא רעד סָאװ טשינ שודיח ןייק רָאג זיא ,טלעק ןוא רעגנוה
 גנוטיידַאב םוש ןייק ןבָאה ןטסיכרַאנַא יד , ...?טסענ ַא ךיז רַאפ ןענופעג ָאד
 ןסיורג ַאזַא ןעמונרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןקיירטש ענײײמעגלַא יד ייב טַאהעג טשינ
 טשינרָאג ללכב ייז ןענעק ןכַאז עכלעזַא ןיא .עיצולַאװער רעזנוא ןיא טרָא

 ,טשינ עיצַאזינַאגרָא םוש ןייק ןבָאה ייז לייוו ,רַאפרעד טושּפ ןיוש ,ןָאטפיוא
 ,רָארעט ןרַאפ ןעמונעג הדמתה רעסיורג טימ ךיז ייז ןבָאה רעבָא רַאפרעד
 עלַאיצָאס יד ,לטימ סלַא רָארעט רעד .רעװלָאװער םעד ןוא עבמָאב רעד רַאפ
 -- ןכירגרעד דימו ףכית ןעק'מ ןכלעוו וצ ,ליצ א סלַא שינערעקרעביא

 ייב ןגעמרַאפ םעד ןביור וצ קנַאדעג רעשינואג רעד טמַאטש ןופרעד טָא
 -ַאירּפָארּפסקע' עטמירַאב יד טמַאטש ןופרעד טָא ,רעניואוונייא עטַאוװירּפ
 -סיוא ןבָאה גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןופ רענגעק יד ,(:+" 'עיצ
 יד ןסואימרַאפ וצ ףיוא סעיצַאירּפָארּפסקע יד ןוא ןטקַא-רָארעט יד טצונעג
 .טפַאשלעזעג רעד ןופ ןגיוא יד ןיא גנוגעוװַאב-טייהיירפ

 טימ ןעמונרַאפ רקיעב ךיז ןבָאה עיצקַארפ .ווערד .ס.9.9 יד ןוא .ר.ס יד

 -ײצילָאּפ ןוא רעייטשרָאפ-גנוריגער עטסַאהרַאפ ףיוא ןטַאטנעטַא ןריפסיוא

 טכַאמעג טָאה םשור ןסיורג רָאג ַא ,טלעג-גנוריגער ןעמענוצ ךיוא יו טייל

 -ַאב,/ עשיסעּפעּפ .ןליוּפ ןיא (1906 טסוגיױא 15) "ךָאװטימ רעקיטולב , רעד

 ןוא יײצילָאּפ ןלַאפַאב גָאט םעד ןיא ןענייז (ןעגנולײטּפָא-ףמַאק) ?סעקוואוי

 ןבָאה עטצעל יד .ןסָאשעג ייז ףיוא ןוא טעטש ייר ַא ןופ ןסַאג יד ןיא ןטַאדלָאס

 טָאה עשרַאװ ןיא .תונברק ליפ רעייז ןעוועג ןענייז'ס ןוא טרעפטנעעגקירוצ

 עטיוט 4 ,ןטנַאיצילָאּפ עטעדנואוורַאפ 12 ןוא עטױט 24 טנכייצרַאפ ןעמ

 ןענייז רעטילימ םעד דצמ יירעסיש רעד ןופ .,ןטַאדלָאס עטעדנואװרַאפ 6 ןוא
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 ייז ןופ בור רעסיורג רעד ,עטעדנואוורַאפ ןוא עטיוט 200 רעביא ןעוועג
 ,ןדיי -- ייז ןופ לטירד 2 ןוא תונברק עקילעפוצ ןעוועג ןענייז

 רעד ,יקסװָאסָאק רימידַאלוו טָאה ,ןשינעעשעג עקיטולב יד קידנצַאשּפָא
 -עט יד טלייטרוארַאפ ,גנוטייצ רעכעלגעט רעשידנוב רעד ןופ רָאטקַאדער

 עקַאט טפמעק עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס יד; :ןבירשעג טָאה רע .קיטקַאט-רָאר
 ןעק קיטקַארּפ רעד ןיא .ןענָאזרעּפ ןגעק טשינ רעבָא ,םישזער ןשירַאצ ןגעק
 זיא סָאד .רעגערט עריא ןופ םעטסיס םעד ןלײטּפָא לָאמ עלַא טשינ ןעמ
 דָאירעּפ ןיא ןָאט טוומעג סע טָאה ןעמ ןוא ןָאט וצ ןעוועג ךעלגעמ רָאנ
 קלָאפ םעד ןשיווצ ןטכעפעג עטקעריד יד ןביוהעגנָא ךָאנ ךיז ןבָאה'ס רעדייא
 טַאהעג רָאנ ןבָאה ןעגנוטעױטסױרַא יד ןעוו ,גנושרעהטסבלעז רעד ןוא
 רעד ןשיװצ ףמַאק רעד ןעװ טציא ..."?גנוטיידַאב עוװויטַארטסנָאמעד ַא
 טלדנַאה סע ןעוו ,טרעקַאלפעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה עיצקַאער רעד ןוא עיצולָאװער

 -גשרעהטסבלעז רעד ייב טכַאמ עשיטילָאּפ יד ןסײרסױרַא ןגעוו ןיוש ךיז
 ,םעטסיס םעד ןגעק ףמַאק ַא רעדָא; ןגָאז ,טנעה יד ןופ עיטַארקָארויב רעד

 ןסיו טשינ ליוו סָאװ ,ּפיצנירּפ ַא זיא -- "ןענָאזרעּפ ןגעק ףמַאק ַא רעדָא
 ןרעװ טדנעװעגנָא טשינ קיטקַארּפ רעד ןיא ןעק ןוא ןבעל ןקימורַא ןופ
 ףמַאק רעד ןייז ףרַאד סע ץרַָאּפָארּפ רעסָאװ ןיא רָאנ ,רעדָא-רעדָא טשינ
 רעסיועג א ףיוא זיא סָאװ ,ןענַאזרעּפ ןגעק ףמַאק רעד ןוא םעטסיס ןגעק
 ןגעק ףמָאק ןטימ ןדנוברַאפ גנוגעװַאב רעדענָאיצולָאװער רעד ןופ הגרדמ
 -עגנָא טָאה יז; :סָאמ יד טּפַאעגרעביא קפס ןָא טָאה .ס9.9 יד .םעטסיס
 יז ,ןעגתטערטסיױרַא עשינַאזיטרַאּפ ןריציטקַארּפ וצ שיטַאמעטסיס ןביוה
 ַא ןיא ןײרַא יז זיא םעד טימ; ..."קיטקַאט ריא רַאפ טכַאמעג ייז טָאה
 -רעקרַאפ-טקנוּפ ייווצ לייוו ,קיטקַאט רעשירַאטעלָארּפ רעד טימ טקילפנָאק
 ןעמיטש טשינ ןעק -- עשינַאזיטרַאּפ ַא ןוא קיטקַאט-ןטַאמ ַא --- סקיטקַאט עט

 ,(1* ?טיצַאזינַאגרָא רעבלעז רעד ןוא ןייא ןופ טעברַא רעד ןיא

 -ַאטרַאּפ ןוא רָארעט ןופ עגַארּפ יד זיא עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא
 ןעלקיטרַא יד ןופ םענייא ןיא .ןרָאװעג טלדנַאהַאב לָאמ ליפ סעיצקַא עשינ

 עכלעוו ,סעקיװעשלָאב יד טימ טריזימעלָאּפ (לַאטנעזָאר .ּפ .רד) .ַא .ּפ טָאה

 טָאה רע .ןלַאפנָא עשינַאזיטרַאּפ יד וצ טמיטשעג קיטסניג ןעוועג ןענייז
 םעד ,ךיז טיײטשרַאפ ,רימ ןענעק ףמַאק ןשינַאזיטרַאּפ םעד ךרוד; :ןבירשעג
 ןיז חצנמ .ןענָאמרעד וצ קירעביא זיא סָאד -- ןטכינרַאפ טשינ אנוש
 רָאנ ךיוא ןוא ןסַאמ עסיורג ןופ ןעגנוטערטסױרַא יד ךרוד רָאנ רימ ןענעק
 טםעד ןופ ןטפערק עטנפָאװַאב יד ןופ לייט רעטסערג רעד ןעוו ,יאנת םעד ייב
 יּפִא ךעלגעממוא זיא ָאד ןוא, .,."דצ רעזנוא ףיוא ןײגרעבירַא ןלעוװ אנוש
 -רַאפ ףמַאק ןשינַאזיטרַאּפ םעד ןופ ןעגנוניישרעד עקינייא זַא ,ןענעקיילוצ
 עטרעטיברַאפ רַאפ ײמרַא יד ןכַאמ וצ עבַאגפיוא יד גנוריגער רעד ןרעגנירג
 ,(15* ?קלָאפ ןופ םיאנוש

 ןטימ תוכייש ןיא ריפסיוא אזַא וצ ןעמוקעג זיא (שרעה .ל) ןַאמביל .ּפ
 -נסַאמ טדנעוװעגנָא טרעו רעכלעוו ,רָארעט רעד (1, :"ךָאװטימ ןקיטולב;

 -רַא רעװָאסַאמ רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןטקעריד ןייק קידנבָאה טשינ ,זייוו
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 -סבלעז רעד ,גנואיצרעד רעשיטילָאּפ רעד סיואכרוד טדַאש ,גנוגעװַאב-רעטעב
 יד (2 .טַאירַאטעלָארּפ םעד ןופ ןײזטסואווַאב-ןסַאלק םעד ןוא טייקיטעט
 יו ,רעגייטש ןפיוא טיײל-יײצילָאּפ יד ףיוא ןלַאפנָא יד ןוא סעיצַאקסיפנָאק
 םנופ ןרעוו טזָאלרעד טשינ ןענעק ,.ס.פפ רעד ייב טריציטקַארּפ טרעוו סָאד
 ןופ ןסערעטניא יד ןופ ןוא טייקיסעמקעװצ:-ײטרַאּפ רעד ןופ טקנוּפדנַאטש
 סָאװ רַאפרעד סרעדנוזַאב ,.ס.9.9 ןופ ןטקַא עקיזָאד יד (2 .עיצולָאװער רעד
 רעד סיװעג ןרעטש ,ןטַאדלָאס ןופ תוגירה יד טימ ןדנוברַאפ ןענייז ייז
 ןרעװשַאב ןוא ײמרַא רעד ןיא ןעיידיא ערענָאיצולָאװער יד ןופ גנולקיװטנַא

 ,טנעמָאמ ןקיטציא םעד ןופ עבַאגפיוא-טּפיוה יד ןליפרעד וצ ןפוא ַאזַא ףיוא
 .(:* ?עיצולָאװער רעד ןופ טייז רעד ףיוא לייח םעד ןעיצרעבירַא .ה.ד

 סָאװ ,ןצנערעפנָאק-ןָאיַאר ןוא עשיטָאטש יד ןופ גנונדרָא-גָאט רעד ףיוא
 -עט ןגעוו ןטקנוּפ עלעיצעּפס ןענַאטשעג ןענייז ,ןטלַאהעגּפָא טָאה דנוב רעד

 סעיצולָאזער ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז'ס .סעיצקַא עשינַאזיטרַאּפ ןוא םזירָאר

 ןוא תוגירה ,סעיצַאניבמָאק ,סעיצַאקסיפנָאק ,סעיצַאירּפָארּפסקע יד ןגעק
 .קיטקַאט-רָארעט ןוא עיכרַאנַא ןופ ןקורדסיוא ערעדנַא

+* 
 יא א

 ,סעיצקַא עשיטילַאּפ ענעדישרַאפ טריפעג דנוב רעד טָאה 1907-1906 ןיא
 גנורעקלעפַאב עשידיי יד ,ןדיי לעיצעּפס עגונ ןענייז סָאװ ,לייט ַא ךיוא יז ןשיווצ
 ןוא ןצעזעג עשידיי-יטנַא עלעיצעּפס ןופ טצכערקעג ןוא ןטילעג טָאה
 -ָאיצַאנ ,עכעלרעגריב עריא ןיא טצענערגַאב ןעוועג זיא יז .ןעגנונעדרָארַאפ
 -עיצעּפס יד ןפַאשּפָא .טכער עשיטילָאּפ ןוא עלערוטלוק ,עשימָאנָאקע ,עלַאנ
 -רענָא ,גנוקיטכערַאבכײלג עכעלרעגריב ןדיי יד ןבעג ,ןעגנוצענערגַאב על

 "עדָאפ יד -- טכער עלַאנָאיצַאנ עקיטיונ טימ קלָאפ ַא יװ ןדיי יד ןענעק
 -טיונ רעייז טעדנירגַאב טָאה ,טלעטשעגסױרַא רדסכ דנוב רעד טָאה ןעגנור
 ףמַאק ןיא ךיז ןלעטש וצ ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד טריזיליבָאמ ,טייקידנעוו
 יד ןופ גנוציטשרעטנוא יד םעד רַאפ ןעניוועג וצ טימַאב ךיז ןוא ייז רַאפ
 ןענייז'ס .רעקלעפ ערעדנַא יד ןופ ןטנעמעלע עוויסערגָארּפ ןוא עשיטסילַאיצָאס

 ,תוריזג עטריטקעיָארּפ ,עיינ טפמעקַאב טָאה'מ ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ךיוא
 ,1906 רעבמעוָאנ (15) 28 ןופ ץעזעג רעד ןעוועג זיא ייז ןופ ענייא

 טימ ןוא טײציטעברַא יד ןרילוגער ןטימ ןָאט וצ טַאהעג טָאה ץעזעג רעד

 "עג ןעמ טָאה ץעזעג םעד ןופ ךמס ןפיוא .גָאט-ור ןטמיטשַאב ַא ןלעטשנייא

 יד ןרעגרערַאפ וצ טָארדעג טָאה סָאד .,ור-גָאטנוז-גנַאװצ ַא ןריפנייא טלָאװ

 ןטלָאװ טייהרעמ רעדנגעוורעביא רעייז ןיא .ןדיי יד ןופ עגַאל עשימָאנָאקע

 ייב זיא תבש-תרימש לייוו ,ךָאװ ןיא געט 2 טקיטפעשַאב ןעוועג טשינ יז
 ןרָאװעג ןפָארטעג טלָאװ רעווש טרפב .טקיטסעפרַאפ קרַאטש ןעוועג ךָאנ ןדיי
 -ַאטשעג זיא רע .ור-גָאטנוז-גנַאװצ ןגעק ןעוועג זיא דנוב רעד .לדנַאה רעד
 רעבָא ,גָאטױר רעטמיטשַאב ַא ןייז ףרַאד'ס זַא ,טקנוּפדנַאטש ןפיוא ןענ
 םכסה ןיא גָאטײױר םעד ןעמיטשַאב וצ רעקלעפ יד טכער ןבעג ףרַאד'מ
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 -- ןדיי ,גָאטײרפ -- רענַאדעמכַאמ) סעיגילער ןוא סעיצידַארט ערעייז טימ
 עינַאּפמַאק עסיורג ַא טריפעג טָאה דנוב רעד ,(גָאטנוז --- ןטסירק ,תבש
 ,ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ,ץעזעג ןופ גנושטייטסיוא רעלַארעביל ַאזַא רַאפ

 יד ןריפוצנייא ףיוא סעיסימָאק עטשימעג ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז'ס ואוו
 -גָאטנוז םעד ןפרַאװנָא ןגעק טפמעקעג ןטסידנוב יד ןבָאה ,ץעזעג ןופ םיללכ
 עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד וצ ןעגנודנעוו ןרָאװעג טקישעג ךיוא ןענייז'ס .ור
 םעד ןביילקסיוא ןופ טייהיירפ רעד רַאפ ןלעטשוצנייא ךיז ןטַאטוּפעד-עמוד
 ,גָאט-ור
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 סעינַאּפמַאק-לַאוװ יירד .3

 ןעמוקַאב דנַאלסור טָאה 1905 רעבָאטקָא ןופ טסעפינַאמ ןשירַאצ ןכָאנ

 ןענַאטרעטנוא עריא ןבעגעג טָאה עיכרַאנָאמ עטולָאסבַא יד .םינּפ יינ ַא

 -- ןוא טייהיירפ ,טכער-רעגריב ,עיצוטיטסנָאק ַא ,(עמוד) טנעמַאלרַאּפ ַא

 -רעטנוא רעשיאיײצילָאּפ רעד ,ריקליוו רעשיטסיטולָאסבַא רעד ,ןגָאזוצ עטוג

 סָאד -- תוילת ןוא ןעמָארגָאּפ ןופ סעיגרָא עדליוו יד ,טַארַאּפַא-סגנוקירד

 יד ןליוהוצסיוא קשח רעקרַאטש רעד ןעוועג ךיוא זיא'ס .ןבילבעג זיא ץלַא

 טימ ןעמָארק ןיא ןעלדנַאװרַאפ ייז ןוא ןטייהיירפ ןוא טכער ענעבעגעג

 רַאצ רעד -- לדיל-קזוח ןיא ןעגנוזעג טָאה קלָאפ סָאד יו .סעצילָאּפ עקידייל

 .קירוצ ןעמונעג דלַאב יז ןוא עיצוטיטסנָאק ַא ןבעגעג טָאה

 ,םזירַאצ רעד טָאה ןסַאמ-סקלָאפ ערענָאיצולָאװער יד ןופ קורד ןרעטנוא

 סעּפע ןבעג קידנליוו-טשינ טזומעג ,ץנעטסיזקע םצע ןייז ןעװעטַאר וצ ידכ

 עירופ טימ .טירטקירוצ רעקילייװטיײצ ַא ןעוועג רעבָא זיא'ס .סקידתושממ

 ערענָאיצולָאװער יד ןקיטשרעד וצ ןפרָאװעג דלַאב ךיז רע טָאה החיצר ןוא

 רעד ןופ .ףרָאד ןוא טָאטש ןיא ןעמרָאפ-קורדסיוא עריא עלַא ןיא גנוגעװַאב

 עיינ יד ןופ ןעמַאר יד ןיא ןעמענפיונוצ טימַאב ךיז דע טָאה טייז רעטייווצ

 עטריגעליוירּפ ןופ -- ןטכיש עלַאיצָאס עסיוועג ןצעזעגטנורג עשהכולמ

 ףיוא -- ןסַאמ-סקלָאפ עמירָא ענענַאטשעגּפָא יד ןופ ךיוא יװ ןסַאלק עכייר

 זיא ןעגנוגנידַאב ענײמעגלַא עכלעזַא ייב .ןרַאּפשנָא ןענעק ךיז לָאז רע עכלעוו

 -סיוא ,טייקיטעט רעייז ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא ןעיײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער יד

 -לַאװ ןיא ןעמענ לײטנָא לָאמ ןטשרע םוצ ןוא קיטקַאט רעייז ןטעברַא

 .סעינַאּפמַאק
 עקיצניװ טימ ,ןבָאה ,םכותב דנוב רעד ,ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער יד

 -טע :סָאװרַאפ .טריטָאקיַאב עמוד רעטשרע רעד וצ ןלַאװ יד ,ןעמַאנסיוא

 "ער יד זַא ,טפָאהעג ךָאנ ייז ןבָאה ,סנטשרע :ןעוועג ןענייז ןוויטָאמ עכעל

 -סקלָאפ ןטנּפָאװַאב ַא טימ ןוא ןגייטש רעדיוװ ןלעװ סעילַאװכ ערענָאיצולָאװ

 יד ,סנטייוצ .עיכרַאנָאמ יד ןפרַאװּפָארַא ןענעק ןעמ טעװ דנַאטשפיוא

 ןבָאה ןסולשַאב עריא ןוא עקיטשינ ַא ןעוועג זיא עמוד רעד ןופ ץנעטעּפמָאק

 רערעכעה ַא ןופ גנומיטשוצ רעד ןָא טפַארק ןיא ןיירַא טנעקעג טשינ

 טכערילַאװ סָאד ,סנטירד .רַאצ םעד ןוא טעוװָאס-הכולמ םעד --- רעמַאק

 טשינ אפוג ןלַאװ יד ןוא ,עכיילג ןוא ענײמעגלַא ןייק טשינ ןעוועג זיא

 ןיא ,סנטרעפ .סעידַאטס עכעלטע ךרוד עטקערידמוא רָאנ ,עטקעריד ןייק

 דנַאטשוצ-גירק רעטנוא ןעמוקעגרָאפ ןלַאװ יד ןענייז דנַאל ןופ לייט ןסיורג ַא

 ךָאנ טַאהעג ןבָאה ןעײטרַאּכ ערעדנוזַאב יד .רָארעט ןשיאיײצילַאּפ ַא ייב
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 ךיוא דנוב רעד טָאה ,ײטרַאּפ-רעטעברַא עשידיי ַא יו .ןוויטָאמ עלעיצעּפס
 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ לייט רעסיורג ַא זַא ,םעד ףיוא ןזיװעגנָא
 ץעזעג-לַאװ ןטיול .טכער-לַאװ ןייק טשינ ןבָאה ,רעטעברַא עשידיי יד טרפב

 ךיז עירוק-רעטעברַא רעד ןיא ןלָאוו יד ןיא ןבָאה 1905 רעבמעצעד ןט24 ןופ
 ואו ,ןטַאטשקרעװ ןוא ןקירבַאפ ןופ רעטעברַא ןקילײטַאב טנעקעג טשינ
 םרוג טָאה סָאד .רעטעברַא 50 ןופ רעקינייו טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז'ס
 ןעמונעגוצ לָאז עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא עשידיי בור םייב זַא ,ןעוועג
 ,עירוק-רעטעברַא רעד ןיא טכער-לַאװ סָאד ןרעוו

 ואו .ןלַאװ יד ןריטָאקיָאב רַאפ עיצַאטיגַא ןַא טריפעג טָאה דנוב רעד
 -ייװ ףיוא ןטערטעגסױרַא רענדער עשידנוב ןענייז ,ךעלגעמ ןעוועג זיא'ס
 -עד-לַאיצָאס יד ןופ .טנדרָאעגנייא ןבָאה ערעדנַא סָאװ ,ןעגנולמַאזרַאפ-רעל
 (עלַא טשינ ךיוא) סעקיועשנעמ יד זיולב ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמ
 זיולב :םרָאפ רעטצענערגַאב ַא ןיא ועבָא ,ןלַאװ יד ןיא ןעמענ לײטנָא רַאפ ןעוועג
 ןקילײטַאב ,רעלייוו סלַא ךיז ןרירטסיגער -- סעידַאטס ייווצ עטשרע יד ןיא
 -לֵאװו) סעקישטשרָאביװ ןופ ןלַאװ יד ןיא ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-לַאװ יד ןיא ךיז
 ,ןטַאטוּפעד ןלייו ןופ עידַאטס רעקידרעטייו רעד ןיא טשינ רעבָא ,(רענעמ
 רעשיטילָאּפ רַאפ ןסנַאש ערעסעב טיג ,טריטנעמוגרַא ייז ןבָאה ,קיטקַאט ַאזַא
 | ,עיצַאטיגַא

 יד וצ טקישעג דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה 1906 רַאונַאי ןיא
 -עג טגָאזעג זיא םיא ןיא ,ןלַאװ-עמוד יד ןגעוו רַאלוקריצ ַא סעיצַאזינַאגרָא
 -יװ םירבה יד רַאפ טָאה טייצ רעטצעל רעד ןיא ןעגנוריסַאּפ יד :ןרָאװ
 יצ ןוא עמוד רעד וצ גנואיצַאב רעד ןגעוו עגַארפ יד טלעטשעגקעװַא רעד
 טָאה'מ סָאװ קיטקַאט יד -- טָאקיַאב ןוויטקַא ןופ קיטקַאט יד קיסעמקעווצ זיא
 ןעוװעג םרוג ןבָאה תוביס ךס ַא .קיירטשי-רעבָאטקָא םעד רַאפ ןעמונעגנָא
 רעיינ רעד זיא -- עטסקיטכיװ יד .ןעמיװשפיורַא רעדיוװ לָאז עגַארפ יד זַא
 ,ןטביש עיינ עקינייא טכערילַאװ טיג רע .(1905 רעבמעצעד) ץעזעגילַאװ
 ףמַאק"רעבמעצעד רעד .רעטעברַא סעירָאגעטַאק עכעלטע ךיוא ייז ןשיווצ
 רעשיטלַאב רעד ןיא ןדנַאטשפיוא עטנפָאװַאב יד .ןבעגעגנייא טינ ךיז טָאה
 לײט ַא .טקיטשרעד -- רעטרע ערעדנַא ןוא ווָאטסָאר ,עװקסָאמ ,טנגעג
 יד ןפרַאװּפָארַא טלַאװג טימ ךעלגעמ ללכב זיא יצ ןקפס ןביוהעגנָא טָאה
 גנורעקלעפַאב רעד ןופ גנומיטש עטרעדנעעג יד ךיוא .גנושרעהטסבלעז
 רַאפ גנומיטש ַא טפַאש 1905 רָאי ןכָאנ טַאירַאטעלָארּפ ןופ טייקדימ יד ןוא
 ,עיצַאטיגַא רעשיטילָאּפ רַאפ ןלַאװ יד ןצונסיוא

 טקעד ,גנוקילײטַאב ןגעק ןוא רַאפ ןוויטָאמ יד טריזילַאנַא רַאלוקריצ רעד
 םעד ןקריװַאב טשינ ןענעק רעטעברַא יד --- ץעזעג-לַאװ ןופ תונורסח יד ףיוא
 רעד טגָאז רעטייוו .טכער-לַאװ ןייק טשינ ןבָאה ןעיורפ יד ,טַאטלוזער-לַאװ
 ץעזעג-לַאװ רעיינ רעד טָאה רעטעברַא עשידיי יד רַאפ טרפב; :רַאלוקריצ
 -ךַאפ זיא ייז ןופ לייט רעטסערג רעד לייוו ,טשינ גנוטיידַאב םוש ןייק טעמכ
 ץעזעג-לַאװ רעיינ רעד טלַאּפשעצ ןפוא ַאזַא ףיוא .קרעװטנַאה ןיא ןעמונ
 ...?םיסחוימ-טינ ןוא םיסחוימ ףיוא םיא טלייט ןוא טַאירַאטעלָארּפ םעד
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 רעטעברַא יד .גנושרעהטסבלעז רעד רַאפ עציטש ַא ןייז טעװ עמוד יד
 -קריוו רעד ןופ טרָא םעד; .געוו ןרענָאיצולָאװער ןופ ןרעוו ןגױצעגּפָא ןלעוו
 רעד ןעמענרַאפ טעוװ עיצולָאװער יד רעטייוו ןריפ וצ ףיוא טעברַא רעכעל
 רענייק ליױו ,םזירַאטנעמַאלרַאּכ ןקידנשרעהטסבלעז םעד ןופ לעטשנָא
 עמוד רעד ןופ ןוא עיצולָאװער רעד ןופ ןגעוו יד זַא ,םעד ןיא טשינ טלפייווצ
 הרשּפ ַא ןכַאמ .עמוד יד רעדָא עיצולָאװער יד רעדָא :רעדנַאנַאפ ךיז ןעייג
 רעויטקַאא :זיא ריפסיוא רעד ..."ךעלגעממוא זיא ןכַאז עדייב ןשיוװצ

 .(:=* "עינַאּפמַאק-לַאװ רעד ןופ ןפוטש עלַא ףיוא טָאקיָאב
 ,סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןטלַאהעג ךיז ןבָאה קיטקַאט רעקיזָאד רעד ייב

 ײז .ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער ערעדנַא יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ךיוא יו

 -רָאפ זיא 1906 רַאונַאי 10 םעד .גנולעטש עכעלטייהנייא ןַא ןעמונרַאפ ןבָאה

 .ענליו ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס יד ןופ גנוטַארַאב ַא ןעמוקעג

 ,,ל.פיק.ד.ס ,.ס.ּפ.פ ,.ּפ.ַא.ד.ס.ר ,דנוב ןופ רעייטשרָאפ טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס

 -ַאב ַא ןעמונעגנָא גנוטַארַאב יד טָאה קימיטשנייא ..ד.ס עשיווטיל ןוא .ר.ס

 טעדנירגַאב טָאה יז תעב .ןלַאװ:עמוד יד ןריטָאקיָאב ויטקַא רַאפ סולש

 קיטייצכיילג עסערּפ עשידנוב יד טָאה טָאקיָאב ןויטקַא ןופ טייקיטיונ יד

 לָאז'מ ןוא ןעמרָאּפ עלערוטלוק ןיא ןרעװ טריפעג לָאז ףמַאק רעד זַא ,ןפורעג

 ןטקַא עשיטסירָארעט וצ ןעגנערב טשינ לָאז טיירטש רעד זַא ,ןטיה ךיז
 ןייק ןריפ טזָאלעג טשינ ןוא טשימעגניײרַא קרַאטש ךיז טָאה יײצילָאּפ יד

 ןבָאה ןלַאפ ליפ ןיא .רעלייוו יד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ יד ףיוא עיצַאטיגַא-ןגעק

 ףליה יד טצונעגסיוא ,ןלַאװ יד וצ ןעגנַאגעג ָאי ןענייז סָאװ ,ןעײטרַאּפ יד

 .עיצַאטיגַא-טָאקיָאב יד ןרעטש וצ ףיוא יײצילָאּפ רעד ןופ

 וצ ףיוא עינַאּפמַאק-לַאװ יד טצונעגסיוא סעקעדנע יד ןבָאה עשרַאװ ןיא

 ןבירשעג טָאה םעד ןגעוו .גנומיטש-םָארגָאּפ ןוא עשיטימעסיטנַא ןַא ןפַאש

 טריפעג גנוריגער יד טָאה רעירפ טישדח עכעלטע טימ : רעסָארג וװַאלסינָארב

 קירבַאפ רעשיליוּפ רעסיורג ַא ןיא גניטימ ַא ףיוא, .עיצַאטיגַא-םָארגָאּפ ַא

 יד ןגעװ עדער עקידרעייפ ןייז טקידנעעג .0.9.9 ןופ רבח ַא רענייא טָאה

 וצ טפור סע רעװ ,םירבח ,עשזיטקנעדעג' :רעטרעוו יד טימ ןעמָארגָאּפ

 עקיטכעמ רעטרעדנוה ןוא ,!טרָא ןפיוא ןטיוט ןעמ לָאז םעד ,ןעמָארגָאּפ

 ,ןטױט ןלעװ רימ' :טרעפטנעעג טסנרע ןקידארומ ַא טימ ןבָאה ןעמיטש

 ןוא עניילק עלַא ןיא ןרעה טזָאלעג טלָאמעד ךיז טָאה םיטש עבלעז יד ןוא

 ןופ ןסַאג יד ןענייז טלָאמעד ,קנעדעג ךיא .עשרַאװ ןופ ןקירבַאפ עסיורג

 ןיא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס ןופ ןפורפיוא טימ טקעדַאב ןעוועג עשרַאװ

 "טכַאנ יד קנעדעג ךיא .רענעט עבלעז יד ןעגנולקעג ןבָאה'ס עכלעוו

 "נָא ןעמונעג גנַאלנכָאװ ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא עשיליוּפ יד ןופ ןלורטַאּפ

 ןיא ,טציא ..."ןעמָארגָאּפ עשידיי יד ןגעק ץושטסבלעז רעד ןיא לייט

 -עד עװָאדָארַאנ ידע .שרעדנַא זיא ,עמוד רעד וצ ןלַאװ יד טימ תוכייש

 "רַאפ טָאה יז .םזיטימעסיטנַא םעד גנַאג ןיא טזָאלעג טָאה עיטַארקָאמ

 ןעמונעג טָאה ןעמ עכלעװ ןיא ,ךעלטעלביץעה טימ עשרַאװ ץנַאג טציילכ

 עװָאדָארַאנ ןזיװַאב ךיוא ךיז ןבָאה'ס .'רַאפעג רעשידיי רעד ןגעוו ןעיירש
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 ייוצ טימ ןָאט וצ ָאד טָאה ןעמ, ..."ןפורפיוא-םָארגָאּפ עשיטַארקָאמעד
 יד ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןשילױּפ ןופ טלעװ יד -- ןטלעװ ענעדישרַאפ

 ַא טזָאלעגסױרַא טָאה .ד.נ יד; ..?עיזַאושזרוב רעשיליוּפ רעד ןופ טלעוו

 ,'דנוב' ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא זיא טעטימָאק-לַאװ רעשידיי רעד זַא ,גנַאלק
 םעד ןגעװ .רעטעברַא עשיליוּפ יד טריפרַאפ ןפוא ַאזַא ףיוא טָאה רעכלעוו
 ,(="'דנוב' ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ ףורפיוא ןַא ןענישרעד זיא

 יד ןופ טָאקיָאב ןפיוא ןוא ץעזעג-לַאוװ ןטכעלש ןפיוא טקוקעג טשינ
 -רעמ עלענָאיציזָאּפָא ןַא ןבעגעג ןלַאװ יד ןבָאה ,ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער

 עפורג עניילק ַא ןעוועג וליפא זיא'ס .ןדיי 12 ייז ןשיווצ ,ןטַאטוּפעד טייה
 ןופ סעקיוװעשנעמ) ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס וליפא ןוא ןטַאטוּפעד-רעטעברַא
 סעידַאטס עלַא ןיא טקילײטַאב ָאי ךיז טָאה .פ.ַא.ד.ס.ר יד ואוו ,זַאקוװַאק
 .ס.פ.פ יד טָאה ,ןרָאװעג טנפעעג זיא עמוד יד ןעוו ,גָאט ןיא .(ןלַאװ יד ןופ
 רעד ןגעק סעיצַארטסנָאמעד טריפעגכרוד טעטש ערעדנַא ןוא עשרַאװ ןיא
 ,קיירטש-טסעטָארּפ םענײמעגלַא ןַא ןריפכרוד טלָאװעג ךיוא טָאה יז .עמוד
 ,קיירטש רעד ןוא ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז ןבָאה .ל.פ.ק.ד.ס ןוא דנוב רעד רעבָא
 .ןבעגעגנייא טשינ ידרמגל ךיז טָאה ,.0.8.9 ךרוד טרימַאלקָארּפ

 ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה עיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעד ןופ ןעייר יד ןיא
 "עג ןבָאה סעקיועשנעמ יד .עמוד רעד וצ גנואיצַאב רעד ןגעוו עטַאבעד
 געוו ןפיוא עיצולָאװער רעד ןופ ּפַאטע ןַא ןייז טעו עמוד יד זַא ,ןטלַאה
 -ָאװער רעד ןופ גייצקרעוו ַא ןרעו יז טעװ אלימב ןוא עטנַאוטיטסנָאק ַא וצ
 עטנַאוטיטסנָאק ַא וצ געוו רעד זַא ,טהנעטעג ןבָאה סעקיװעשלַאב יד ,עיצול
 -ָאיצולָאװער-רטנָאק ,עקידכעבענ ַא זיא סָאװ ,עמוד רעד ךרוד טשינ טריפ
 -לַארטנעצ רעד ןענַאטשעג זיא טקנוּפדנַאטש ןטשרע ןפיוא .עיצוטיטסניא ערענ
 -דנַאטש ןטייווצ ןפיוא ,(טייחרעמ עשיטסיוועשנעמ) .ף.ַא.ד.ס.ר ןופ טעטימָאק
 עשיטסיוװעשלָאב) עיצַאזינַאגרָא רעגרוברעטעּפ ןופ טעטימָאק רעד -- טקנוּפ
 רע .ןעגנוניימ עדייב טימ ןעוװעג םיכסמ טשינ טָאה דנוב רעד ,(טייהרעמ
 םעד ןופ ריפסיוא רעד .ךעלגעמ ןענייז ןטנַאירַאװ עדייב זַא ,ןטלַאהעג טָאה

 ןליו סע יו ,ןציטש טשינ עכלעזַא סלַא עמוד יד ןעק'מ זַא ,ןעוועג זיא
 יד רָאפ ןגייל סע יװ ,ןרירָאנגיא טשינ רעבָא יז רָאט'מ ,סעקיוועשנעמ יד
 .סעקיװעשלָאב

 ןיא טרילומרָאפ גנולעטש ןייז טָאה דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד
 עמוד יד ךַאװש יוװ :ןרָאװעג טגָאועג זיא ריא ןיא ,עיצַארַאלקעד רעסיורג ַא
 יװ ןוא תונורסח עריא ןייז טשינ ןלָאז'ס קרַאטש יו ןוא ןייז טשינ לָאז

 יד טמענרַאפ ךָאד -- קיטקַאט-טָאקיַָאב .ד.ס יד ןייז טשינ לָאז'ס טכערעג
 -קע'ס ."דנַאלסור ןופ ןבעל ןשיטילָאּפ ןקיטציא ןיא טרָא קיטכיוו ַאש עמוד

 ַא סָאװ ,ןעגנורעדָאפ עסיורג רעיוהעגמוא יד ןשיווצ ץַאזנגעק ַא טריטסיז
 עמוד רעד וצ סױרַא טלעטש גנורעקלעפַאב רעד ןופ לייט רעקידנטײדַאב
 ןופ טייקכעלגעמ יד טגילק ָאד ןוא .,טײקיזָאלטכַאמ רעשיטקַאפ ריא ןוא
 -ער רעד ןוא ריא ןופ לייט ַא רעדָא עמוד רעצנַאג רעד ןשיוװצ ןטקילפנָאק
 ענעדישרַאפ ןשיװצ ןטקילפנָאקק ךיוא יו ,"טפַאשרעהטסבלעז רעדנריג
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 -עגסױרַא ןבָאה סָאװ ,תוביס יד ..."אפוג עמוד ןיא ןעײטרַאּפ ןוא ןּפורג

 -רעדנַאנַאפ טעװ יז ןוא ןרָאװעג טקיטייזַאב טשינ ןענייז ,עיצולָאװער יד ןפור

 ןטנעמעלע עיענָאיצולָאװער יד .טפַארק רעטיינַאב טימ ןרעוו טרעקַאלפעג

 רעשידנוב רעד ןופ ריפסיוא רעד .םעד וצ ןפלעהוצ ןענעק עמוד רעד ןיא

 סלַא עמוד ןיא רָאפ טמוק'ס סָאװ ,ץלַא ןצונסיוא (1 :ןעוועג זיא עיצַארַאלקעד

 ןיא ןטנעמעלע עקניל יד ןקריװַאב (2 ;קלָאפ ןיא לַאירעטַאמ-גנורעלקפיוא

 עשידנוב יד .געװ ןרענָאיצולָאװער ןפיוא ןדישטנַא ךיז ןלעטש וצ עמוד

 ,ץלַא וצ טעטיוװיטקַא ןוא סערעטניא ןַא ןזיײװסױרַא ןפרַאד סעיצַאזינַאגרָא

 ךעלקריוו טעװ עיצַאטיגַא רעזנוא ןעװ, :עמוד רעד ןיא רָאפ טמוק'ס סָאװ

 רימ ןלעװ ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש עטיירב ןּפַאכמורַא

 ךיוא גנוקריו ערענָאיצולָאװער ַא ןברעװרעד רעטייו ןענעק םעד ץוחַא

 געט-רעבָאטקָא יד ןיא טָאה עכלעוו ,עיזַאושזרוב-ןיילק רעשידיי רעד ףיוא

 ןיא .ןעגנוזָאל ערעזנוא וצ טרעהעגוצ ךיז עיטַאּפמיס ליפ ױזַא טימ (1905)

 ,ןלַאװ יד ךָאנ ןוא ןלַאװ יד תעב ,תומולח עלענָאיצוטיטסנָאק ןופ טייצ רעד

 -כיילג ןגעוו עגַארפ יד זַא ,רעכיז ןעוועג עיזַאושזרוב-ןיילק עשידיי יד זיא

 "טָאקיָאב רעזנוא .טזיילעג ןגרָאמ זיא טנייה טשינ ןיוש טרעוו גנוקיטכערַאב

 ןופ קיטקַארּפ יד .ךעלדעש ןוא קיניזמוא רַאפ טנכערעג יז טָאה קיטקַאט

 יָאה עסייה עריא ןליקּפָא טוומעג סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןיוש טָאה עמוד רעד

 עריא ןרעטשעצ טציא ףרַאד עיצַאטיגַא ערענָאיצולָאװער רעזנוא .ןעגנונעפ

 רָאנ טביילב'ס ןוא ןעוועג זיאס זַא ,ןגייצרעביא יז ןוא סעיזַאטנַאפ עטצעל

 ייי ףֹמַאק ןופ געװ רעד -- טכער עכעלרעגריב ןברעוורעד וצ געוו ןייא

 -עלע ענעדירפוצמוא עלַא ךיז םורַא ןרירטנעצנָאק וצ ןבערטש ןפרַאד רימ,

 רעשיטילָאּפ רעצנַאג רעד ןופ שארב ןלעטש ךיז לָאמַא רעטייוו ןוא ןטנעמ

 ,(:** ?קלָאפ ןשידיי ןיא גנוגעוװַאב

 טקעיָארּפ ַא טכעלטנפערַאפ דנוב ןופ .ק.צ רעד טָאה טסייג םעד ןיא

 זיא עיצולָאזער רעד ןיא .ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ יד רַאפ עיצולָאזער ַא ןופ

 ַאזַא יב ןוא טנעמָאמ ןשירָאטסיה ַאזַא ןיא וליפא זַא ,ןרָאװעג טנָאמרעד ךיוא

 ןסיירניא טשינ רָאט ןעמ/ זַא ,ןטַאטוּפעד עשידיי יד ןטלַאה טייהנגעלעג

 ."ליפוצ ןקורסױרַא טשינ ךיז רָאט ןעמ זַא ,גנוריגער רעד טימ

 .ד.ס רעזַאקװַאק יד טימ ןעמַאזוצ ןטַאטוּפעד-רעטעברַא 14 ןופ עּפורג יד

 -עגרעטנוא טָאה דנוב רעד .רעדילגטימ 21 ןופ עיצקַארפ ַא טעדליבעג ןבָאה

 ןעװעג זיא רע םגה ,ןטירטסױרַא ןוא סעיצַארַאלקעד-עמוד עריא טציטש

 טָאה קיטייצכיילג .ןזָאלכרוד ןוא ןעגנולדנַאה עריא עסיוועג יבגל שיטירק

 -סױרַא טשינ ןבָאה ייז סָאװרַאפ ןטַאטוּפעד עשידיי יד טריקַאטַא דנוב רעד

 טכירַאב ַא ןיא .ןדיי רַאפ גנוקיטכערַאבכיײלג ןופ גנורעדָאפ יד טלעטשעג

 ןטַאטוּפעד עשידיי יד ןפרָאװעגרָאפ ןייטשמולב .י .רד טָאה עמוד רעד ןופ

 -כערַאבכײלג עשידיי טערקנָאק ןוא לעיצעּפס טשינ ןרעדָאפ ייז סָאװרַאפ

 ?ןעגנולמַאזרַאפ עכעלטנפע ףיוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טכער; ,"גנוקיט

 רעזַאקװַאק יד; :גנוטייצ-גָאט רעשידנוב רעד ןיא ןבירשעג טָאה רע ,וו.זַא.א

 עגַארפנָא רעדעי ייב ,טקנופ ןדעי ייב ןדער ,ןטַארקָאמעדילַאיצָאס ,םירבח

232 



 ןכיירטש ייז שטָאכ ןוא .רעניורג ןוא רענעמרַא יד ןופ עגַאל רעד ןגעוו
 רעד ןופ לעיצעּפס רעייטשרָאפ ןייק טשינ ןענייז ייז זַא ,רעטנוא ייברעד
 םירבחידנַאל ןוא -עיצַאנ ערעייז לָאמ סעדעי ייז ןפלעה ,עיצַאנ רענעי רעדָא
 -ָאיצַאנ 'ענייר' יד .ןטעטילַאנָאיצַאנ עטקירדרעטנוא ערעייז רַאפ ףמַאק ןיא
 טשינ רעמ זיא'ס ליצ סנעמעװ ,'רעכיירגרעד' עשידיי ןרעה יד ,ןטסילַאנ
 עדעי ךרוד ןזָאל ייז !טנַאװ יד יוװ ,ןגייווש ייז ,ןדיי רַאפ טכער ןכיירגרעד יו
 יז !ןדיי יד ןופ עגַאל רעד ןגעו ןדער ןעק'מ ןעוו ,טייהנגעלעג עקיסַאּפ
 טייהיירפ רעד רַאפ (ןקַאילָאּפ יד ןופ ןעמָאנ ןיא) ןיקצינדעל ַא ןדער ןזָאל

 -רעטומ ריא ףיוא ןעגנולמַאזרַאפ יד ףיוא ןדער וצ טעטילַאנָאיצַאנ רעדעי ןופ
 ןקירדסיוא ןטעדַאק יד ןופ ןעמָאנ ןיא ןיקסרַאילטָאק ַא ןזָאל ייז ,ךַארּפש
 רעבָא ןציז ןײלַא ייז ,'גנורעדָאפ רעטכערעג' סיקצינדעל טימ םכסה ןייז
 ,(=: "ךעסַאװ טימ ליומ ַא ןעמונעגנָא טַאהעג ןטלָאװ ייז יו ױזַא

 ,עמוד רעד ףיוא םתוח רעייז טגײלעגפיורַא ןבָאה סָאװ ,ןטעדַאק יד םגה
 ךרעב ,ןפלָאהעג טשינ סע טָאה ,סרוק ןקיסעמ ַא ןעמענ טוװאורּפעג ןבָאה
 יד 1906 ילוי 21 םעד טָאה רַאצ רעשיסור רעד ןוא רעבירַא ןענייז םישדח 2
 ןטַאטּפעד יד זַא ,ןויטָאמ ענײמעגלַא יד ןשיוצ .טזָאלעגרעדנַאנַאפ עמוד
 זַא "אטח; רעד ןעוועג ךיוא זיא ,ץנעטעּפמָאק רעייז ןטירשעגרעביא ןבָאה
 רעטרע יד ףיוא ןשרָאפוצסיױא סעיסימָאק ןקיש וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס
 טַאהעג ןעניז ןיא ָאד ןעמ טָאה רקיעב .עטמַאַאב-הכולמ ןופ טייקיטעט יד
 ףיוא ? רעטייוו סָאװ .,םָארגָאּפ רעקָאטסילַאיב ןגעוו עיסימָאק-גנושרָאפסיױא יד
 :דנוב ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ רעד טרעפטנעעג טָאה םעד

 -ירפ ןעוועג טלָאװ ןעגנוגנידַאב ענױזַא ייב גנוטערטסיױרַא-ןסַאמ יד;
 -יטילָאּפ יד ,טפַאשרעהטסבלעז רעד ןוטעג הבוט ַא זיולב טלָאװ ןוא קיטייצ

 אפ רעקיטציא רעד ןופ גנוצַאשּפָא עקיטכיר יד ,טייקטנכערעגרעביא עש
 יד ןעמעננָא טשינ לָאז טַאירַאטעלָארּפ רעד זַא ,ןרעדָאפ עגַאל רעשיטיל

 ךרוד ןפורוצסיורַא ןערַאטס טציא ךיז טעװ גנוריגער יד סָאװ ,טכַאלש
 ,רעביא טציא ןבעל רימ סָאװ ,טייצ יד .גנעג עשירָאטַאקָאװָארּפ ענעדישרַאפ
 -טנַא ןַא וצ גנוטיירגוצ ַא ןופ ,תוחוכ ןעלמַאזנָא ןופ דָאירעּפ רעד זיולב זיא
 ךיז ןזָאל טשינ ןוא ןקוק םיא ףיוע ןעמ ףרַאד ױזַא טָא ,ףמַאק םענעדיש
 סָאװ ,ןעורמוא יד ןופ גנוטיידַאב יד ךיוה וצ קידנצַאש ,סעיזוליא ןופ ןריפ
 ַא ןיא ךיא .'םירעױּפ יד ןוא רעטילימ םעד ןשיװצ רָאפ טציא ןעמוק
 ןריצָאװָארּפ וצ טכוז גנוריגער יד זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג זיא לקיטרַא ןטייווצ
 ,טעוװ טַאירַאטעלָארּפ רעד, :ןעװעג זיא ריפסיוא רעד ןוא גנוטסעמרַאפ ַא וצ
 הבוט רעד בילוצ גנוטערטסױורַא ןייז ןרעכיגרַאפ טשינ ,ךיז טייטשרַאפ
 ,טלָאמעד רָאנ ןטערטסױרַא טעװ טַאירַאטעלָארּפ רעד .גנוריגער רעד ןופ
 זיא העש יד :גנוטכַארטַאב רערעטכינ ַא ךָאנ ןגָאז ןענעק ךיז טעװ רע ןעוו
 םיא רַאפ ןזיא דנַאטשפיוא-רעבמעצעד םעד ןיפ ןויסנ רעד !ןעמוקעג
 ,(ג:"ןריולרַאפ ןעגנַאגעג טשינ

 ןבָאה ,עשידיי 12 יד ךיוא ייז ןשיװצ ,ןטַאטוּפעד יד ןופ לייט רעסיורג ַא
 גרָאביװ טָאטש רעד ןיא טלמַאזרַאפ ךיז עמוד יד ןזָאלרעדנַאנַאפ ןכָאנ דלַאב
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 ײז ןכלעװ ןיא ,קלָאפ םוצ טסעפינַאמ ַא ןעמונעגנָא טרָאד ןוא (דנַאלניפ)

 ןבעג טשינ ןוא ןרעייטש ןייק ןלָאצ וצ טשינ גנורעקלעפַאב יד ןפורעג ןבָאה

 דנוב ןוא .ּפַאד.ס.ר ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד) גנוריגער רעד ןטַאדלָאס ןייק

 ןבָאה ייז םגה ,טסעפינַאמ םעד טײרּפשרַאפ ןוא טקורדעג לַאגעלמוא ןבָאה

 ןכָארבעגסױא ןענייז םעד ךָאנ טײיצ עצרוק ַא ,(טלַאהניא ןייז טריקיטירק

 ךס ַא ןיא .טָאלּפ ןוא ײמרַא רעד ןופ ןלייט עקינייא ןיא ןטנוב ןוא ןעורמוא
 ןבָאה סָאװ ,ןעורמוא-םירעיוּפ עטסנרע ןעמוקעגרָאפ ןענייז דנַאל ןופ ןלייט
 -ַאמ ןדניצרעטנוא ןוא דרע עשיצירּפ ןּפַאכרַאפ ןיא טקירדעגסיוא ךיז

 .סעקטנָאי
 רעיײטשרָאפ ןופ ץנערעפנָאק ַא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא דנַאלניפ ןיא

 עשירעױּפ ןוא עשיטַארקָאמעדילַאיצָאס ,ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער יד ןופ
 ןדנירג וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס .סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ןוא ,ןטַאטוּפעד
 ָארויב-לַארטנעצ יד .טייקיטעט יד ןרינידרָאָאק וצ ףיוא ָארויב-לַארטנעצ ַא
 ,,2.פ.ק.ד.ס ,.0.9.9 ,דנוב ,ּיַאיד.ם.ר ןופ רעטערטרַאפ ןופ ןענַאטשַאב זיא
 -ןַאב ןופ ןייארַאפ ,ןייארַאפ-םירעיוּפ ,סעקיווָאדורט ,.ר.ס ,ּפ.ַאד.ס רעשיטעל
 ןגעװ עגַארפ יד טכַארטַאב טָאה ץנערעפנָאק יד .ןטַאטוּפעד .ד.ס ,רעטעברַא

 ןוא עמוד יד ןזָאלרעדנַאנַאפ ןבילוצ קיירטש םענײמעגלַא ןַא ןרימַאלקָארּפ

 ןשינעעשעג יד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא .םעד ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה יז
 -- לעװער ןוא טַאטשנָארק ,גרָאבַאעװס ןיא ןעורמוא עשירעטילימ יד --
 םענײמעגלַא ןַא טרימַאלקָארּפ ָאי ןוא גנוניימ יד ןטיבעג דלַאב יז טָאה
 ,קלָאפ ןצנַאג םוצ ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא טָאה ץנערעפנָאק יד .קיירטש
 ןופ סעיצקַארפ-עמוד יד ןופ ןטפירשרעטנוא יד טַאהעג טָאה ףורפיוא רעד
 ,.ֿב.ַא.ד.ס.ר ןופ .ק.צ ,ןטַאטוּפעד עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ןוא סעקיוװָאדורט יד

 -קסָאמ ,גרוברעטעּפ ןיא ץוחַא .דנוב ןופ .ק.צ ,.ם.פ.פ ןופ .ק.צ ,.ר.ס ןופ .ק.צ

 רעד טָאה ,רעזייוולייט ַא ןעװעג זיא קיירטש רעד ואוו ,ןַאכַארטסַא ןוא עוו

 -עג טריפעגכרוד טשינ זיא ןוא ןענופעג טשינ גנַאלקּפָא ןייק ףור-קיירטש

 ַאזַא רַאפ גנומיטש ןייק ןעוועג טשינ זיא ןסַאמ-רעטעברַא יד ייב .ןרָאװ

 יד ףיוא סעיצַאזינַאגרָא יד ןבָאה םעד תמחמ ,גנוטערטסױרַא רענײמעגלַא

 ,(:** טריזינַאגרָא טשינ ןוא טרימַאלקָארּפ טשינ קיירטש םעד רעטרע

+ 
 לא יא

 ןסָאלשַאב ןבָאה .ר.ס יד ךיוא ןוא ןעיײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד

 ןופ ןלַאװ יד ןיא לײטנָא ןעמענ ןוא קיטקַאט-טָאקיָאב רעד ןופ ןגָאזּפָא ךיז

 ןטלַאה רעטייו ךיז ןסָאלשַאב טָאה .ס.9.9 יד זיולב .עמוד רעטייווצ רעד

 -עדנע יד ןעוועג םרוג ןבָאה ןוויטָאמ-טּפיוה ייווצ ,קיטקַאט:-טָאקיָאב רעד ייב

 טיײצ רעטסטנָאנ רעד ןיא זַא ,ןעזוצסיורָאפ ןעװעג טשינ זיא'ס :גנור

 ןרענָאיצולָאװער ַא ךרוד טפַאשרעהטסבלעז יד ןפרַאװּפָארַא ןענעק ןעמ לָאז

 -קַאער רעד ייב וליפא זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס ,סנטייווצ ;דנַאטשפיוא
 רעטעברַא יד טהלװעַאב קרַאטש ױזַא טָאה סָאװ ,עיצַאנידרָא-לַאװ רערענָאיצ
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 -האמצרַאװש ןייק ןעועג טשינ עמוד יד זיא ,ללכב רעלייוו עמירָא יד ןוא
 ;גנושרעהטסבלעז רעשירַאצ רעד רַאפ עציטש ַא יװ טנידעג טשינ ןוא עקיד
 -ולָאװער רַאפ ענובירט ַא יװ ןרעװו טצונעגסיוא רָאג ןעק יז ,טרעקרַאפ
 ,ןעיידיא ערענָאיצ

 רעטעּפש ןוא) דנוב ןופ רָאפנעמַאזווצ ןט7 ןופ סולשַאב ןטימ םכסה ןיא
 -עגוצ סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןענייז (.פ.ַא.ד.ס.ר ןופ ץנערעפנָאק ַא ןופ
 לַארטנעצ ַא ןפַאשעג טָאה דנוב ןופ .ק.צ רעד .עינַאּפמַאק-לַאװ יד ןריפ ןטערט
 ךיוא טָאה רע .סָארויב-לַאװ עקיטרָא ןפַאש וצ טריאורטסניא ןוא ָארויב-לַאװ
 קיטיונ ןעוועג ןענייז סָאװ ,סעיצַאמרָאפניא עלַא טימ רעטרע יד טגרָאזַאב
 ,ץעזעגילַאװ ןטכעלש ןיא זיולב טשינ ןעװעג זיא הרצ יד .ןלַאװ יד רַאפ
 ,עמוד רעטייוצ רעד ןופ ןלַאװ יד רַאפ ןרָאװעג טרעגרערַאפ ךָאנ זיא סָאװ
 ןופ טקיטייזַאב לַאטורב ןוא טשימעגניײרַא ויטקַא ךיז טָאה גנוריגער יד
 -ַאב ןעװעג טשינ ריא רַאפ ןענייז סָאװ ,ןטַאדידנַאק עסיוועג דלעפ-לַאוװ
 קירעהעג טזמעג ןעמ טָאה ,ןעזוצסיורָאפ ןעוועג זיא סָאד יו ױזַא .םעווק
 -נָא ןרַאפ ךָאנ .קיטקַאט עקידנכערּפשטנַא ןַא ןטעברַאסיױא ןוא ןטיירגוצ ךיז
 ןלעוו לכ-םדוק, :ןבירשעג ןַאגרָא רעשידנוב רעד טָאה ןלַאװ יד ןופ ביוה
 ןטַאדידנַאק יד ןלעטשסױרַא םייב טנכערעגסיוא קרַאטש ןייז ןפרַאד רימ
 -סיױרַא רימ ןפרַאד טעטש עלַא ןיא טשינ ןוא סעינרעבוג עלַא ןיא טשינ
 ָאד ןענייז'ס ואוו ,רעטרע יד ןיא זיולב רָאנ ,ןטַאדידנַאק ערעזנוא ןלעטש
 ךָאנ ךיוא םַאזרָאּפש ןייז ןפרַאד ןלעװ רימ .ןריפוצכרוד ייז ןסנַאש עסיורג
 ןקיטיונ םעד ןבָאה סָאװ ,ןטַאדידנַאק ןיא קחוד ַא זיא זנוא ייב לייוו ,רַאפרעד
 טייקכעלגעמ יד ןבָאה ןלָאז סָאװ ,ןרָאטַאטיגַא ענערַאפרעד ןיא ןוא ,זנעצ

 יד ָאטשינ ךיוא ןעניי'ס ."דנַאל ןופ ךעלעקניוו עלַא ןיא ןעגנירדוצניירַא
 -טע ןיא זיולב, ןפרַאד ךיז ןעמ טעװ ןרירטנעצנָאק .ןעלטימ-טלעג עקיטיונ
 ןעמענ יד ןפורנָא טשינ ןעמ לָאז לייורעד ."סעינרעבוג ןוא טעטש עכעל

 טעוו'ס תעשב ןוא .ןריטסערַא סנטיײצַאב ייז ןעק'מ לייוו ,ןטַאדידנַאק יד ןופ
 טקעלּפטנַא ןומ טעװ (טַאדידנַאק ןופ) ןעמָאנ רעד ןעוו טייצ יד ןעמוק
 ףיוא ןעמיװשסױרַא ןוא ,ןרעו םלענ ףכית ןפרַאד ןילַא רע טעװ ,ןרעוו
 ,(+"ןלַאװ יד ךָאנ טשרע טלעװ רעסייוו רעד

 -לֵאװ יד ןבייהנָא טזומעג ןעמ טָאה ןעגנוגנידַאב ערעווש עכלעזַא ייב
 עלעיצעּפס ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענייז סעינרעבוג ייר ַא ןיא .עינַאּפמַאק
 ןבָאה ייז ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ רעייטשרָאפ ןופ ןצנערעפנָאק
 טָאה דנוב ןופ טעטימָאקילַארטנעצ רעד .ןלַאװ יד ןופ םינינע יד טכַארטַאב
 -רעוו עפרַאש טימ ןענייז'ס רעכלעוו ןיא ,םרָאפטַאלּפ-לַאװ ַא טזָאלעגסױרַא
 רעד ןופ ריקליו רעד ,דנַאל ןיא עגַאל יד ןרָאװעג טריזירעטקַארַאכ רעט
 ןריזירעטקַארַאכ ןכָאנ .עמוד רעד ןופ טײקיזָאלטכַאמ יד ןוא גנושרעהטסבלעז
 טימ ןייגנייא ןליוו רעדָא םישזער ןשירַאצ םעד ןציטש סָאװ ,ןעײטרַאּפ יד
 : םרָאפטַאלּפ-לַאװ יד טגָאז ,תורשּפ ףיוא םיא

 -טנַא ןַא טימ ןלָאז ייז ידכ ,עמוד ןיא ןטַאטוּפעד ערעזנוא ןקיש רימ;
 ןזיב ןטכינרַאפ וצ קלָאפ םעד ןפלעה ףמַאק ןרענָאיצולָאװער םענעסָאלש
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 ןקיש רימ .רעכַאמ-ןעמָארגָאּפ עדנשרעהטסבלעז ןופ גנוריגער יד טנורג
 רעטלַא רעד ייב טכַאמ יד ןסײרוצסױרַא ידכ ,עמוד ןיא ןטַאטוּפעד ערעזנוא
 ןיא קלָאפ םעד ןופ ףמַאק םענײמעגלַא םעד ןופ .טנעה יד ןופ גנונדרָא

 -טימ עזָאלטכער !ןדיי רעגריב .טייהיירפ יד ןסקַאװסױרַא טעװ עמוד רעד

 םוצ טגלָאפרַאפ טכַאמ עדנשרעהטסבלעז יד סָאװ ,עיצַאנ רעד ןופ רעדילג

 תונברק רעטנזיוט ךרוד ,ןעגנורַאפרעד ערעטיב ךרוד רימ ןבָאה ,ןטסרעמ
 ןיא ךָאנ טריטסיזקע'ס יצ םעד ןיא טגייצרעביא ךיז זיא סע רעװ יו רעסעב

 קידנביײלק בוא ןוא .גנונדרָא עשיטילָאּפ עטלַא יד םויה:דע דנַאלסור

 עזָאלטכער עקיזָאד יד זַא ,טביולגעג ךָאנ ריא טָאה ,עמוד רעטשרע רעד ןיא

 טָאה ,ךָאי ןכעלדנעש םעד ןופ גנוזיילסיוא יד ןעגנערב ךייא טעװ עמוד

 טשינ רימ ןלעװ דנַאל ןעיירפ-טשינ ַא ןיא .תועט ןרעטיב ַא טַאהעג ריא

 ןלעװ ,טפַאשטכענק טשרעה סע ואוו ,דנַאל ַא ןיא .רעגריב עיירפ ןייק ןייז

 ,גנונדרָא רעטלַא רעד רעביא ןוחצנ ַא .טכער ןייק ןגָאלשרעד טשינ ךיז רימ

 ןעגנערב זנוא ןעק רע רָאנ ,ןוחצנ רענעסָאלשטנַא ןוא רעקידנעטשלופ ַא

 ,..?טכער ןוא טייהיירפ
 ,יד ןעיורט ייז ריא טעװ ?ןעמיטש ערעייא ןעיורט ריא טעװ ןעמעוו;

 ןגעװ רָאנ ךיז ןגערפכָאנ טַאטוּפעד ַא ןופ ןלַאװו יד תעשב ךייא ןפור עכלעוו

 עלַא טייז ַא ןָא ןזָאל וצ ןפור סָאװ יד !דיי ַא זיא רע ביוא -- ךַאז ןייא

 ןליצ עשיטילַאּפ יד ןופ טייקנדישרַאפ יד ןסעגרַאפ ,תועד-יקולח עשיאייטרַאּפ

 רַאפרעד רָאנ רָאפ ךייא טגייל ןעמ ןעמעװו םעד ןביילק ןוא ,ןעלטימ ןוא

 רַאפ ןפמעק וצ ידכ ,דיי ַא ןייז וצ קינייװ זיא'ס; ...7? דיי ַא זיא רע סָאװ

 ןעגניד ןוא ןעמוקכרוד עמוד ןיא ןייג טעװ רעכלעוו ,דיי ַא ,טכער עשידיי

 טײקיזָאלטכער ןופ ןטייק יד ןפרַאווּפָארַא טשינ טעװ ,גנוריגער רעד טימ ךיז

 ןטלַאהַאב וצ ידכ ,עמוד ןיא ןייג טעװ רעכלעוו ,דיי ַא .טּפַאשטכענק ןוא

 ןעלמַאטש ,ןדייר ףרַאד'מ ןעוו ןגייוש וצ ידכ ,ןקור סמענעי רעטנוא ךיז

 "יירפ ןופ ךַאז רעד ןוחצנ ןייק ןעגנערב טשינ טעװ -- ןפמעק ףרַאדימ ןעוו

 | | ,..?טייה

 טפמעק ײמרַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ לייט רעשידיי רעד סלַא;

 -נוא טריזינַאגרָא זיא רעכלעוו ,טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד .'דנוב' רעד

 טכַאמ עשיטילָאּפ עקיצנייא יד ןעוועג ןרָאי ייר עגנַאל ַא זיא ,ןָאפ ןייז רעט

 ןטכיש עזַאושזרוב עלַא ןעו ,ןרָאיא ערעטצניפ ענעי ןיא .םוטנדיי םניא

 -ָאסבַא ןופ טכַאמ רעד רעטנוא ךיז ןגיובעג קינעטרעטנוא ןבָאה םוטנדיי ןופ

 -נשרעהטסבלעז רעד טימ ףמַאק ןקיטומ םעד טריפעג ןײלַא רע טָאה ,םזיטול

 ןסַאמ עשידיי יד ןבעל ןשיטילָאּפ םוצ טקעװעגפיוא טָאה רע .טכַאמ רעד

 ,דלעּפ-טכַאלש ןפיוא טייטש סַאלק-רעטעברַא רעד זיולב טשינ ןעוו ,טציא ןוא

 טקידיײטרַאפ ,ףמַאק םוצ ןייטשוצ ןביוהעגנָא ןבָאה ןטכיש ערעדנַא ךיוא ןעוו

 -טסעפ טימ ;גנואיירפַאב ןופ ךַאז יד ןעמעלַא ןופ רעטסיירד רעירפ יוװ רע

 -רַאּפ עקירעביא יד קיאעפ טשינ ןענייז'ס עכלעוו ףיוא ,טפַארק ןוא טייק

 רע .ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןסערעטניא יד רע טצישַאב ,םוטנדיי ןיא ןעייט

 .קורד ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןשיטילָאּפ םעד ןופ גנואיירפַאב רעייז רַאפ טפמעק
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 עלַאנָאיצַאנ ערעייז רַאפ ,גנופַאלקשטנַא רעכעלרעגריב רעייז רַאפ טפמעק רע

 ...?טכער

 רעד ןופ ןליצ ןוא ןעגנורעדָאּפ ענײמעגלַא יד ןענעכערסיוא ןכָאנ

 ןופ שארב קידנעייטש; :םרָאפטַאלּפ-לַאװ יד טגָאז עיטַארקָאמעד-לָאיצָאס

 -ָאפ ,םוטנדיי ןופ ןטפערק עקידעבעל עלַא ןופ ןעננובערטש-גנואיײרפַאב יד

 עלַא ןופ גנופַאשּפָא רעקידנעטשלופ רעד טימ םענייאניא 'דנוב' רעד טרעד

 גנוקיטכערַאבכיילג יד ךיוא ,ןדיי רַאפ ןצעזעג-םַאנסיוא ןוא ןעגנוצענערגַאב

 ןיא םינינע עלערוטלוק יד ןבעגרעביא סָאד ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ

 דָאיצַאנ ןופ גנורעדָאפ יד סױרַא טלעטש רע :אפוג עיצַאנ רעד ןופ טנעה יד

 ,?עיזמָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנ
 ןכַאמּפָא-לַאװ ןסילש וצ ןעוו ןוא ןעמעוו טימ --- קיטקַאטילַאװ רעד ןגעוו

 ,תועד-יקולח עקרַאטש ןעוועג רעגַאל ןשיטַארקָאמעדילַאיצַאס ןיא ןענייז --

 -פעט ןסילש סָאד ןזָאלוצ טלָאװעג טשינ ןבָאה .ל.ּפ.ק.ד.ס ןוא סעקיוועשלָאב יד

 טימ רקיעב) ןעגנוריּפורג עשיטַארקָאמעד-ךעלרעגריב טימ ןכַאמּפָא-לַאװ עשינ

 ,טָארדעג טָאה'ס ןעוו וליפא ,(ןטעדַאק -- ןטַארלַאמעד עלענָאיצוטיטסנָאק יד

 -צרַאװש ַא ןרעוו טלייוועג לָאז ןעמיטש יד ןופ טײקנטלַאּפשעג רעד בילוצ זַא

 לַאפ ַאזַא ןיא זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה דתב רעד ןוא סעקיועשנעמ יד .קינהאמ

 ףוס ,(2927-93 'זז ףיוא םעד ןגעוו רעיונעג) ןכַאמּפָא-לַאװ ןסילש ָאי ןעמ ףרַאד

 -קעריד עכלעזַא טעברַאעגסיױא דנוב ןופ .ק.צ רעד טָאה 1906 רעבמעצעד

 רעד ןופ עיצולָאזער רעד טימ םכסה ןיא :סעיצַאזינַאגרָא ענייז רַאפ ןוויט

 ןרעװ טזָאלרעד ןלַאפ עסיוועג ןיא ןענעק ץנערעפנָאק .ד.ס רענײמעגלַא

 -רעד טשינ ןענעק'ס .ןטעטימָאקילַאװ עשידיי יד טימ ןכַאמּפָא עלַאינרעבוג

 יד ןופ רעטכער ןעייטש סָאװ ,סעּפורג טימ ןכַאמּפָא םוש ןייק ןרעוו טזָאל

 עטכער טימ ןכַאמּפָא ןיא ןיירַא ןטערט סָאװ ,עכלעזַא טימ ךיוא ןוא ןטעדַאק

 ,ןטנעמעלע

 ַא ןעועג ןענייז רעגַאל ןשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס ןיא תועד-יקולח יד

 ,עשרַאװ ןיא .עינַאּפמַאק-לַאװ יד ךיירגלָאפרעד ןריפכרוד םוצ רעטש רעסיורג

 -לַאװ רעטשרע רעד ןיא ךַאמּפָא ןשינכעט ַא רַאפ ןעוועג דנוב רעד זיא ,לשמל

 ןשיטַארקָאמעד-ךעלרעגריב ןוא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ןשיווצ עידַאטס

 (טעטימָאק ןשידיי ןוא ןטַארקָאמעד עוויסערגָארּפ עשיליוּפ יד טימ) רעגַאל

 ןעוועג זיא ךעלנע .ןגיז ןלעוװו סעקעדנע יד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא ,טשינ ביוא

 -געמ ןייק ןעוועג טשינ זיא ןליוּפ ןופ ןזיירק-לַאו ערעדנַא ןיא) שזדָאל ןיא

 .םעד ןגעק ןעוועג זיא .ל.פ.ק.ד.ס יד .(סעקעדנע יד ןגיזַאב וצ טייקכעל

 -רָאפ רעד טָאה .ל.פ.ק.ד.ס ןוא דנוב ןופ ץנערעפנָאק רעמַאזניימעג ַא ףיוא

 ןלעװ סע ןלַארעביל רעמ סָאװ :טגָאזעג ײטרַאּפ רעשיליוּפ רעד ןופ רעייטש'

 .עיצולָאװער רעד רַאפ גנורעטש ַא ןייז יז טעוו רעסערג ץלַא ,עמוד ןיא ןייז

 ןעגנערב טעװ סָאד ןוא רענָאיצקַאער ןפָא ןייז טעוו עמוד עקידהאמצרַאווש ַא

 ןרעפעלשנייא טעוו עמוד עלַארעביל ַא .,דנַאטשפיוא ןטנפָאװַאב ַא וצ ןכיג ןיא

 -רָאפ עשידנוב יד .ןעמרָאפער ןופ ןגָאװצ טימ םירעיוּפ ןוא רעטעברַא יד

 ןוא עשיטסיכרַאנַא-בלַאה ַא יו טריזירעטקַארַאכ גנולעטש יד ןבָאה רעייטש
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 ןיא ןטַאטוּפעד עקניל רעמ סָאװ ןקיש ןופ טייקידנעװטיונ יד טעדנירגַאב
 -כעט ַא ךרוד עשרַאװ ןיא סעקעדנע יד ןגיזַאב וצ קיטכיוו זיא טרפב ,עמוד
 -עג טשינ ןיוש טָאה .ל.פ.ק.ד.ס ןופ גנולעטש רעד בילוצ .,ךַאמּפָא-לַאװ ןשינ

 .שזדָאל ןוא עשרַאװ ןיא סעקעדנע יד ןגיזַאב ןגעוו דייר ןייק ןייז טנעק
 -ילָאּפ יד בילוצ יא -- ערעווש רעייז ַא ןעוועג זיא עינַאּפמַאק-לַאװ יד

 רעד ןופ ןלייט עסיוועג ןופ גנוטלַאה רעד בילוצ יא ,ןעגנוגנידַאב עשיאייצ
 עשידנוב רַאפ ןיא רעטרע ליפ ןיא .גנוגעווַאכ רעשיטַארקָאמעדילַאיצָאס
 -ַאב עשיאיײצילַָאּפ יד בילוצ ןטערטוצסױרַא רעש רעייז ןעוועג רענדער

 .ב טליצרעד -- עקַאט רימ ןגעלפ, .םימעט ערעדנַא רעדָא ןעגנוגניד
 ,ןלהוש ןוא םישרדמ-יתב יד ןצונסיוא לייט ןטסערג ןיא -- שטיװעלַאכימ
 יד ,סעדער-לַאװ ערעזנוא טימ ןטערטסױרַא טרָאד ןוא ,ןענווַאד םוצ תבש
 ענעסירעגפיוא טימ ןרעהוצ ךיז טגעלפ עסַאמ ענעגָאלשרעד ,עטכשוחרַאפ
 ,ןרָאטַאטיגַא עשידנוב יד ןופ קיטירק רענעפָא ,רעטסיירד רעד וצ ןרעיוא
 ,רענדער יד וצ ליפעגטימ ךעלרעּפנײשַאב ןזײװסױרַא השעמ תעב טגעלפ
 ,ענרוא-לַאװ רעד ייב ,רעבָא רעטעּפש ןוא ןרידָאלּפַא קיכליה וליפא טגעלפ

 ןעק ןעמ .ןבעגעג שרדמ-תיב ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,לטעצ םעד ןגײלניײרַא טרָאפ
 -כָאנ רעלייוו רעמירָא ןייא טשינ טגעלפ --- להק ץנַאג ןגעק ןייג טשינ ךָאד
 טריפעגכרוד ןעמ טָאה רעטרע ערעדנַא ןיא ,(=י"ןרעפטנערַאפ ךיז םעד
 .ןלַאז עסיורג ןיא רעלייוו ןופ ןעגניטימ

 -ייו ַא ןיא ןבָאה עכלעוו) רענעמ-לַאװ ףיוא ןטַאדידנַאק עשידנוב יד
 -עג ךיז ןבָאה (טַאטוּפעד םעד ןביילקסיוא טפרַאדעג עידַאטס רעקידרעט
 עשידנוב לָאצ עסיורג ַא ,ןריטסערַא טשינ ייז לָאז'מ ידכ ,ןטלַאהַאב טזומ

 ןכָארטשעגסױא ןעמ טָאה (סעקישטשרָאביװ) רענעמ-לַאװ ףיוא ןטַאדידנַאק
 -עג ןוא ןלייוו וצ טכער סָאד ןעמונעגוצ ייז ייב ןוא המישר-רעלייוו רעד ןופ
 יו ,רעקלַאוװאוס ,רענדָארג ,רענווָאק ןיא ןעשעג זיא סָאד .ןרעוו וצ טלייוו

 ,רעטרע יד ןיא ןוטעג סע טָאה'מ .סעינרעבוג רעדנַאלרוק ןוא רעקסבעט
 ייב ןעמונעגוצ טָאה'מ .,גלָאפרעד ףיוא ןסנַאש טַאהעג טָאה דנוב רעד ואוו
 ןופ ןעגנושטייטסיוא עלַא טיול טָאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,טכער-לַאװ סָאד ייז

 -יפָא טּפעלקעגסיױא ענדָארג ןיא ןעמ טָאה ןלַאװ יד רַאפ גָאט ַא ,ץעזעג-לַאװ
 -סיוא זיא יקסנַאשזָאג לאומש טַאדידנַאק רעשידנוב רעד זַא ,תועדומ עלעיצ
 -ּפָא םיא רַאפ ןעמ טָאה ךָאד .המישר:רעלייו רעד ןופ ןרָאװעג טקעמעג
 ןופ טקעמעגסיוא ןעמ טָאה קסניווד ןוא ענװָאק ןיא .ןעמיטש 1,250 ןבעגעג
 םעד ףיוא טקוקעג טשינ .(שטיוװָאמַארבַא) ןייר לאפר תומישר-רעלייוו יד

 ,ןרָאװעג טלסּפעג זיא רע רעבָא ,טלייוועגסיוא ךָאד ענוװָאק ןיא םיא ןעמ טָאה
 ןעמעוו טימ ,.ל.פ.ק.ד.ס יד טָאה שזדָאל ןיא טשינ ןוא עשרַאו ןיא טשינ

 טסידנוב ַא ןריפכרוד ןפלעה טלָאװעג ,קָאלב-לַאװ ַא ןיא ןעוועג זיא דנוב רעד

 -לופַאב יד טלייועג ןבָאה'ס ואוו ,עירוק-רעטעברַא רעד ןופ ןַאמ-לַאװ סלַא

 -עברַא עשידיי לָאצ רעניילק רעד בילוצ) ןקירבַאפ ערעסערג ןופ עטקיטכעמ

 ןריפכרוד טרָאד טנעקעג טשינ ןיילַא דנוב רעד טָאה עטקיטכעמלופַאב-רעט
 םעד טקורעגסױרַא ךיוא .ל.פ.ק.ד.ס יד טָאה ערעדנַא ןשיווצ .(ןַאמ-לַאװ ַא

338 



 טעװ ןַאמ-לַאװ ןשידיי ַא רַאפ ןעמיטש סָאד זַא ,וויטָאמ ןשיטסילַאנָאיצַאנ
 רעטייוצ רעד ןופ ןוא רעטעברַא עשיאיײטרַאּפמוא עשיליוּפ יד ןקערשּפָא
 -עברַא עלַא טערטרַאפ יז זַא ,וויטָאמ ןשיטסילַאנָאיצַאנרעטניא םעד --- טייז
 ,ןעוועג םרוג וליפא טָאה קיטקַאט עקידהנושמ יד .,..םכותב עשידיי יד ,רעט
 7 ץלַא ןלָאז שזדָאל ןיא -- ןליוּפ ןופ רטנעצ ןשירָאטעלָארּפ ןטסערג ןיא זַא

 ןבָאה עכלעוו ,סעקעדנע יד ןעמענוצ עירוק-רעטעברַא רעד ןופ רענעמ-לַאװ
 -לַאװ רעד ףיוא ןטסילַאיצָאס יד ןופ רעמ םיטש ןייא טימ לכה-ךס טַאהעג
 טַאהעג טָאה סָאװ ,.ס.פ.פ יד) .עטקיטכעמלופַאב-רעטעברַא יד ןופ גנולמַאזרַאפ

 ןבָאה םיטש ענייא יד ןוא ,(טריטָאקיָאב ןלַאװו יד טָאה ,העּפשה עסיורג ַא
 עריא ןַא ,טלָאװעג טשינ טָאה .ל.פ.ק.ד.ס יד סָאװ ,םעד קנַאד ַא ןעמוקַאב ייז
 יד םגה ,טסידנוב ַא רַאפ ןעמיטש ןלָאז קירבַאפ 'סקופ ףיוא רעגנעהנָא
 טימ ךיילגרַאפ ןיא ןעמיטש טלּפָאט יו רעמ טַאהעג טרָאד ןבָאה ןטסידנוב
 ןַא יו טמירעג ןײלַא ךיז טָאה סָאװ ,.לפ.ק.דיס יד .ףתוש-קָאלב רעייז
 ָאד ךיוא טָאה ,ײטרַאּפ עשיטסילַאנָאיצַאנרעטניא-קרַאטש ענעטלַאהעגסיוא
 א טימ קירבַאפ ַא ןופ -- טנעמוגרַא ןשיטסילַאנָאיצַאנ ַא טימ טרירעּפָא
 ױזַא ןוא .קַאילָאּפ ַא ןרעוו טלייועג ףרַאד רעטעבדַא עשיליוּפ טייהרעמ

 זיא'ס ןוא ןרָאװעג ןטלָאּפשעג ןענייז ןעמיטש עשיטסילַאיצָאס יד :ןעשעג זיא

 .(+י קעדנע ןַא -- קַאילָאּפ ַא ןרָאװעג טלייוועג
 -עגנייא ךיז דנוב םעד טָאה ןעגנורעטש יילרעלכ יד ףיוא טקוקעג טשינ

 -עיק ןיא ,8 -- עינרעבוג רענילַאװ ןיא :רענעמ-לַאװ 29 ןריפוצכרוד ןבעג

 ןַאמ:לַאװ 1 וצ ;2 -- סעדָא ,2 -- רעװַאלסָאנירעטַאקעי ןיא ,6 -- רעוו

 ,קסיוװָאקלָאװ ,קסניווד ,עדיל ,יקָאּרָאס ,(.בוג רעקלַאוװאופ) לָאּפמַאירַאמ ןיא

 ,(:'' לעמָאה ,קסבעטיוו ,יקרָאג-ירָאג ,קצולס ,עוװַאביל ,ענווָאק

 עשיטילָאּפ יד בילוצ טָאה טַָאטוּפעד ןשידנוב ַא ןריפכרודַא ןגעוו

 ןייז טנעקעג טשינ דייר ןייק סעיגעלָאק-לַאװ יד ןיא ןשינעטלעהרַאפ-תוחוכ
 ןופ .טַאטוּפעד ַא ןריפכרוד ןזיוװַאב טשינ ןבָאה רעטעברַא עשיליוּפ יד ךיוא
 בור ןסיורג ןיא ןרָאװעג טלייועג לָאמ סָאד ןענייז בשומה:-םוחת ןשידיי

 "ךס ןענייז גנורעקלעפַאב רעשידיי רעקינָאילימ-6 רעד ןופ .ןרענָאיצקַאער
 יד טַאהעג טָאה ןטַאטלװער ערעסעב .ןטַאטּפעד עשידיי 3 ךיוודַא לכה

 ךיוא יו ,סעינרעבוג עשיניַארקוא ןוא עשיסור יד ןיא טָאה סָאװ ,.ּפ.ַא.ד.ס.ר
 עכלעוו ןשיװצ ,ןטַאטוּפעד לָאצ ערעסערג ַא טריפעגכרוד זַאקװַאק ףיוא
 ,טײהרעמ עקידנטיײדַאב ַא טַאהעג ןבָאה סעקיוועשנעמ יד

 קיטקַאט יד טדנעװעגנָא ןטַאטופעד עשידיי יד ןבָאה לָאמ סָאד ךיוא
 לכה-ךס, .טריקיטירק קרַאטש סע טָאה עסערּפ עשידנוב יד ןוא ןגייווש ןופ
 רענייא :עמוד ןיא ייז ןענייז --- יקסװָאסָאק רימידַאלוװ ןבירשעג טָאה -- 3
 ןופ רעטירד רעד ,רעדנַאלױוק ןופ רעטייוצ רעד ,עינרעבוג רענוװָאק ןופ
 -קעװַא תוחוכ ןבָאה ןטסינויצ יד ןוא רעכיירגרעד יד .ווַאלסָאנירעטַאקעי
 ןעװעג טשינ זיא החרט רעיײז ןוא עמוד ןיא ייז ןריפוצכרוד ףיוא טגיילעג
 ךרוד ןדנוברַאפ גנע ,החּפשמ עסייה ַא רָאנ ,עקשטיניילק ַא; ...?טסיזמוא
 יז ,קיטקַאט רעייז זיא סָאד --- ןגייווש ,ןגייווש . ..ןופ רובידה-חוכ םעד
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 טָאה'מ ןעוו ,ןַאד וליפא ןגיוושעג ןבָאה ייז ,טַאנָאמ ַא יו רעמ ןגיוושעג ןבָאה
 טכַאמעג טָאה רעטסינימ-ץנַאניפ רעד ןעוו .ב.צ ,טריצָאװָארּפ טקעריד ייז
 -ָאיצַאנ ןופ טשינ ןעמ טסייוו דנַאלסור ןיא זַא ,גנורעלקרעד עטמירַאב ןייז
 -- ןדייר וצ ןביוהעגנָא טשינ ךָאנ ןבָאה רענייטש .גנוקירדרעטנוא רעלַאנ
 1 ,(155 7? ןךייר ייז ןלָאז יאמל

 ויטקַא ןעוועג טשינ ןענייז ןטַאטוטעד עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ךיוא
 ןפיוא .טריקיטירק סע טָאה עסערּפ עשידנוב יד .עגַארּפ רעשידיי רעד ןיא
 םעד ןגעו דנוב ןופ רעייטשרָאפ ןבָאה .ּפ.ַאד.ס.ר ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטנָאנ
 ןוא עשידיי יד ןופ טײקוויסַאּפ .יד .(402--3 .וז ףיוא רעיונעג טדערעג
 גנוקירדרעטנוא רעד ןגעק ףמַאק ןיא ןטַאטוּפעד עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס
 ןופ עטסטקירדעגרעטנוא יד סָאװ טקַאפ רעד ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ
 טָאה רערעדָאפ ןוא רענָאמ ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה עטקירדעגרעטנוא יד
 ןבָאה ןלָאז ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד זַא ,זיא'ס קיטכיוו יו טרירטסוליא טלוב
 .רעײטשרָאפ-רעטעברַא ןשידיי ַא רעכערּפשריפ ריא סלַא

 טָאה יז .טַאהעג טשינ םימי:תכירַא ןייק טָאה עמוד עטייווצ יד ךיוא
 ךיז גנוריגער יד טָאה 1907 ינוי ןט14 םעד .געט 102 טריטסיזקע לכה'ךס
 עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןקיטיײזַאב לָאז יז זַא ,עמוד רעד וצ טדנעװעג

 ,לָאזָא ,ּפ .י טַאטוּפעד ןופ הריד יד :ןעוועג זיא גנוריוויטָאמ יד ,ןטַאטוּפעד
 -.טימ ךיוא ןכוזַאב ,ןעגנוציז עריא ּפָא טלַאה עיצקַארפ-עמוד ,ד.ס יד ואוו
 -ער ַא תעב .עיצַאזינַאגרָא רעשירעטילימ-רענָאיצולָאװער רעד ןופ רעדילג

 זַא ,ןזייו סָאװ ,ןטנעמוקָאד ןענופעג ןבָאה ןעמ לָאז הריד סלָאזָא ןיא עיזיוו
 ,טפַאשלעזעג עשירעכערברַאּכ ַא ןדליב ןטַאטוּפעד עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד
 עקידנריטסיזקע יד ןטייברַאפ דנַאטשּפיױא:-סקלָאפ ַא ךרוד זיא ליצ ריא
 ךיוא טָאה גנוריגער יד .קילבוּפער רעשיטַארקָאמעד ַא טימ גנונדרָא-הכולמ
 ןטימ טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג זיא יז זַא ,עיצקַארפ"עמוד יד טקידלושַאב
 רעשירעטילימ ,רעמייהעג רעד טימ ,.ף.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ
 -ַאב קילייוטייצ לָאז עמוד יד זַא ,טרעדָאפעג טָאה יז ..ג.ד.א עיצַאזינַאגרָא
 יד ןופ 16 זַא ,טרעלקרעד ןוא ןטַאטוּפעד ,ד.ס 55 ןעגנוציז יד ןופ ןקיטייז
 -קַארפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד) .ןריטסערַא ךיילג ןעמ טעװ עטסוויטקַא
 11 ןוא טכער-גנומיטשַאב טימ 54 -- ןטַאטוּפעד 65 ןופ ןענַאטשַאב זיא עיצ
 קיליו ןעוועג טשינ זיא עמוד יד .,(טכעריגנוטַארַאב טימ ענעסָאלשעגנָא

 ןקישרעביא ןינע םעד ןסָאלשַאב ןוא גנוריגער רעד ןופ ןליוו םעד ןריפוצסיוא
 טלָאװעג טשינ וליפא טָאה גנוריגער יד .עיסימָאק רעשידירוי רעד ןיא
 16 םעד -- סנגרָאמוצ טָאה ןוא עיסימָאק רעד ןופ סולשַאב ַא ףיוא ןטרַאװ
 ,עמוד יד טזָאלעגרעדנַאנַאפ רַאצ ןופ לעפַאב ַא ךרוד -- 1907 ינוי (3)
 -לַאװ ןטרעגרערַאפ קרַאטש ךָאנ ַא טכעלטנפערַאפ ןוא ןלַאװ עיינ טמיטשַאב
 יד ןרענעלקרַאפ וצ קידנטיײדַאב טליצעג טָאה ץעזעג-לַאװ רעיינ רעד .ץעזעג
 -עברַא רעד ןופ ןוא ללכב ןטנעמעלע עלענָאיציזָאּפָא יד ןופ גנוטערטרַאפ
 ,טרפב ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ןוא טפַאשרעט
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 ןופ עגַארפ יד ןעמוקעגפיוא רעדיוו זיא ןזיירק עלענָאיציזָאּפָא יד ןיא
 רעיונעג) ןעמענ לײטנָא ָאי ןסָאלשַאב טָאה .ּפ.ַא.ד.ס.ר יד .ןלַאוװ יד ןריטָאקיָאב
 ןעוועג ןענייז טָאקיַאב רַאפ ןעגנומיטש עקרַאטש םגה ,(412--14 ןטייז עז
 -טָאקיָאב יד ןענייז קרַאטש רָאג ,.ד.ס רעשיטעל ןוא סעקיװעשלָאב יד ייב
 ערעדנַא עקינייא ןיא ןוא רעטעברַא רעוקסָאמ יד ייב ןעוועג ןעגנומיטש
 ןעוועג זיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ייב .ןערטנעצ-רעטעברַא עשיסור
 ןרירטסיגער ךיז טלָאװעג טשינ ןבָאה רעלייו ליפ ןוא עיטַאּפַא ןַא םתס

 קרַאטש ןעוועג ןענייז ןעייר עשידנוב יד ןיא ךיוא .תומישר-רעלייוו יד ןיא
 ךיז דלַאב דנוב ןופ .ק.צ רעד טָאה ךָאד .ןעגנומיטש עשיטסיטָאקיָאב יד
 -רַאּפ ערעדנַא ןיא ךיוא .ןלַאװ יד ןיא ךיז ןקילײטַאב רַאפ טגָאזעגסױרַא

 ןריטָאקיָאב ןסָאלשַאב טָאה .ר.ס ײטרַאּפ יד .תועד-יקולח ןעוועג ןענייז ןעייט
 עציוועל יד :ןלייט ענעטלָאּפשעג עדייב --- .0.9.9 יד ךיוא ױזַא .ןלַאװ יד

 .םימעט ערעדנַא בילוצ םגה ,עיצקַארפ ערענָאיצולָאוװער יד ןוא

 טָאה יז סָאװ טכיירגרעד גנוריגער יד טָאה ץעזעגילַאו םעיינ ןטימ

 ,עיציזָאּפָא עצנַאג יד .טייהרעמ עסיורג ַא ןעמוקַאב ןבָאה עטכער יד :טלָאװעג
 רעירפ טָאה סָאװ ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ןוא ןטעדַאק יד קידנסילשנייא
 לטירד ַא ךרעב טעדליבעג םיוק טציא טָאה ,עמוד ןיא טייהרעמ ַא טַאהעג
 2 יװ רעמ טשינ טריפעגכרודַא ןבָאה ןדיי יד .לעטשנעמַאזוצ ןצנַאג ןופ
 סָאװ ,טעּפמיא םעד טַאהעג טשינ ךיוא טָאה עינַאּפמָאק-לַאװ יד .,ןטַאטוּפעד
 עיצקַא-לַאװ ןייז טרירטנעצנָאק טָאה דנוב רעד .ןלַאװ עקידרעירפ יד ייב
 -סױרַא ןַאמ-לַאװ סלַא רע טָאה ענליו ןיא .טעטש ערעסערג לָאצ ַא ןיא

 ,(שטיװָאמַארבַא .ר) ןייר לאפר -- קסניווד ןיא ,יקסנַאשזָאג לאומש טלעטשעג
 .עטוג ןייק טשינ ןעוװעג ןענייז טפַאשרעטעברַא רעד רַאפ ןטַאטלוזער יד
 ןרָאװעג טריצודער ךַאפליפ זיא עמוד רעטירד רעד ןיא עיצקַארפ .ד.ס יד
 .ןריפכרוד טנעקעג טשינ טַאטוּפעד ןייא ןייק ןבָאה רעטעברַא עשיליוּפ יד
 טנעצָארּפ 41 ןעמוקַאב טָאה קָאלב רעשיטסילַאיצָאס רעד ואוו ,שזדָאל ןיא

 20 -- רענעמ-לַאװ 24 ןריפוצכרוד ןעגנולעג זיולב םיא זיא ,ןעמיטש
 רעד ןיא ,ללכב טָאטש ןיא ןעוועג זיא סָאד .ל.פ.ק.ד.ס ןופ 4 ןוא ןטסידנוב

 ןלַאװ יד ייב סָאװ ,עבלעז סָאד טרזחעגרעביא ךיז טָאה עירוק-רעטעברַא

 ןופ רענעמ-לַאװ 7 עלַא ןעמוקַאב ןבָאה סעקעדנע יד :עמוד רעט2 רעד וצ
 ,,ם.9.9 יד ןגָארטעג דלוש-טּפיוה יד טָאה לָאמ סָאד .טּפַאשרעטעברַא רעד
 בילוצ רעבָא ,עטקיטכעמלופַאב 25 ןקירבַאפ יד ןיא טריפעגכרוד טָאה סָאװ

 ןביילקסיוא ןיא טקילײטַאב טינ ךיז ייז ןבָאה גנולעטש עשיטסיטָאקיָאב ריא
 ,(+*י רענעמ-לַאװ יד
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 טא דנוב ןופ ץנערעפנָאק עט7 יד 4

 ןצנערעפנָאק-ןָאיַאר

 ןעמוקעגרָאפ (ץייווש) ןרעב ןיא זיא 1906 לירּפַא 20--4 ןופ געט יד ןיא
 27 טקילײטַאב ךיז ןבָאהס רעכלעוו ןיא ,דנוב ןופ ץנערעפנָאק עט7 יד
 ןטַאגעלעד יד .טכער-גנוטַארַאב טימ 13 ןוא טכער-םיטש טימ ןטַאגעלעד
 -טימ עלַא ןופ ןעגנולמַאזרַאפ-לַאװ עמַאזניימעג ףיוא ןרָאװעג טלייוועג ןענייז
 ןיא ןערטנעצ-ןטנעגילעטניא יד ןופ ןוא סעקדָאכס-רעטעברַא יד ןופ רעדילג
 יד ןיא רעײטשרָאפ-עיצַאזינַאגרָא יד ןופ ךיוא יי ,טעטש ערעסערג יד

 :רעטרע עדנגלָאפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא יד ןבָאה ןטַאגעלעד טקישעג .,ןענָאיַאר
 -ָאה ,וועליהָאמ ,עגיר ,קסבעטיוו ,ןָאיַאר רעקסניווד ,קסניווד ,גרוברעטעּפ
 -ַאיב ,ענדָארג ,ענוװַאק ,ענליוו ,ןָאיַאר רעקסנימ ,קסנימ ,קסיורבָאב ,לעמ
 ,שזדָאל ,טעטימָאק-ןָאיַאר רעשיליוּפ ,עשרַאװ ,ןָאיַאר רעקָאטסילַאיב ,קָאטסיל

 ,רימָאטישז ,ןָאיַאר רעוועיק ,וועיק ,ןָאיַאר רעוועשטידרעב .,וועשטידרעב
 -נָאק:רעברַאג ,עּפורג עשירַארעטיל ,וועינישיק ,סעדָא ,ווַאלסָאנירעטַאקעי
 ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןוא טעטימָאק רעשידנעלסיוא ,עּפורג עשינכעט ,ץנערעפ
 ,סעיצַאזינַאגרָא רעקסירב ןוא רעקסניּפ ןופ ןטַאגעלעד יד טלעפעג ןבָאה'ס

 -נָאק רעד ןופ ןלָאקָאטָארּפ יד ןיא !ןטַאגעלעד יד ןעוועג ןענייז רעוו
 -ינָאדװעסּפ עלעיצעּפס רעטנוא ןבירשרַאפ ןטַאגעלעד עלַא ןענייז ץנערעפ

 רימ ןוא ןרירפישעד טנעקעג רימ ןבָאה ןעמינָאדװעסּפ טייהרעמ יד .ןעמ
 -ַאדװועסּפ עטנַאקַאב ךיוא יו ,ןעמענ עקיטכיר יד ןענעכייצרַאפ ָאד ןלעוװ
 -- יקציבזיא ףסוי :ןעמינָאדװעסּפ-ץנערעפנָאק יד ןרעמַאלק ןיא ןוא ןעמינ
 ,עשרַאו ןופ (רעצלעז) רעסָארג װַאלסינָארב ןוא (ליאכימ) שטיװעלַאכימ ,ב

 ,שזדָאל ןופ (םיוואור) רעפילש ןבואר ןוא (ןָאסנעװעל) עדירפ --- טיוועל עזָאר
 -סָאז דוד ,ענליוו ןופ (ןיווטיל ,לקנַאי םייח) קַאװטיל .א -- דנַאפלעה .י .ח

 רעטייוו .א -- יקסשינעוועד ריאמ קיזייא ,עגיר ןופ (ווָארגָאב ,ּפיליפ) יקסוװַאל
 ,סעדָא ןופ (ןינַאכ ,יײרדנַא) דלעפנירג סחנּפ ,קטנימ ןופ (ןָאסלעירוא .,ןָארַא)
 רעטכַאילש ריאמ לארשי ,וועינישיק ןופ (וועיעסיָאמ ,ײסיָאמ) דלעפנירג ןימינב
 ןופ (וָאנָאמָאלָאס ,המלש) רעברַאג סקַאמ ,(שטיװָאסירָאב ,ריאמ לארשי)

 ,ועיק ןופ (ַאידָאלָאװ ,וָארדנַאסקעלַא) װעירַאטָאלָאז .א ,ןָאיַאר רעקסנימ

 .ןָאיַאר רעוועיק ןופ (היעמש ,ןָאומיײח) ןיקבַארד היעמש

 -יז סָאװ ,ןטַאגעלעד יד ןופ ןעמענ יד זיולב טנכערעגסיוא ןענייז ָאד
 -װעסּפ סנעמעוװ ןוא סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ טקעריד ןרָאװעג טלייוועג ןענ
 טקעריד ןטַאגעלעד זַא ,ןסייו רימ .ןרירפישעד טנעקעג ןבָאה רימ ןעמינָאד
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 תועידי יד טיול) םירבח עדנגלָאפ ןעוועג ךָאנ ןענייז סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ
 -- ןָאסקַאזיא .א ,ןיקמָאיט ףסוי ,ןָאזחסּפ יכדרמ קחצי :(ןַאמנַא .ּפ ןופ
 ,ָאדױרב והילא ,ןישודַאק ,יקסװָאלָארַאי ,לקנערפ ףסוי ,ןיקוװַאכ ,רטמו-לט
 ןבירשעג טָאה'ס סָאװ ,םעד טיול ,ןאהאק ,ןיוואד ,מ ,ילתפנ -- גרעבסָאלש דוד
 ןועמש ןעוועג ךיוא זיא ,ןַאמרעב עקשטעבייל ןרָאי ופ ףױל ןיא ךוב ןייז ןיא
 רָאי 25 ךובלמַאז ןיא המישר סווָארעזװעי .מ ןיא .םיסקַאמ --- יקסנַאוװעלק
 ןופ ןטַאגעלעד עטלייוװעג) 26 סע ןענייז ןעמַאזצ .,ארזע ןַארַאפ ךיוא זיא

 .(28 ןעוועג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא יד
 ןופ ןטַאגעלעד 9 טכער-גנומיטשַאב טימ ןעוועג ךָאנ ןענייז םעד ץוחַא

 :ןעוועג ייז ןענייז ץנערעפנַאק רעד ןופ ןלָאקָאטָארּפ יד טיול .,ןטפַאשרעּפרעק
 (יַאניּפ ,יקסװָאנַאמָאר) לַאטנעזָאר לעװַאּפ ,רד ןוא (יקציניוו) םעדעמ רימידַאלװ
 ןשידנעלסיא ןופ (ךירדירפ ,ונל) יקסנַאשזָאג לאומש ,סעיצקַאדער יד ןופ
 -רעװעג רעד ןופ (קישטבייל ,ןָאזנעבייל) ןַאמרעב עקשטעבייל ,טעטימָאק
 -- ןַאמדלָאג לאכימ ,(ןָאמָאלָאס ,ףלָאװ) רעמערק ידַאקרַא ,"םימ, עיסימָאק

 ןרהא ,(לאיכלמ) שטיװָאמַארבַא .ר -- ןייר לאפר ,(קרַאמ) רעביל קרַאמ
 ןופ -- (וואנאי ,הנוי) ןעגיאק לשיפ ןוא (שטיווָאלימחאר ,לאימחר) ןייטשנייוו

 ,טעטימָאק-לַארטנעצ
 ,(רָאטקיװ ,שטיװָארָאדגיװ) סַארַאט -- ץכ דוד :טכער-גנוטַארַאב טימ

 -ליו) בעילג -- קינטומ םַארבַא ,(שריה ,טרעבלַא) עירול לאומש שריה

 (רעסיג ינעגוועי) גרובזניג ןועמש ,ײפָאמיט---ןָאזלעּפָאק חמצ ,(יקסרימָאק
 רעדנעס ,(ַאיַאקסנאגאמ ,ַאנַא) לַאטנעזָאר ַאנַא ,(ברַאפדלָאג סקַאמ) ץעּפיל דוד

 רתסא ,(רעגיר ייגרעס) ןוארב םהרבא .(ייגרעס) יקסנַאמעינ --- וװָאדלעי
 ץנַארפ) יקסרוק ץנַארפ -- ןהאק לאומש ,(ַאיַאנשזוי ,אינעפ) ןייטשנרעב
 ןעמַאזוצ ,(יקסווָאלָאקָאס) ןילכאמ דוד ,ןָאשזד---ללימ ףסוי ,(רעכיירטסע ,ףסוי
 רעד ןגעוו עיצולָאזער רעד ןופ ןטקנוּפ יד ןעמיטש םייב) ןטַאגעלעד 0

 יד ןופ ןעגנוניימ יד טגערפעגנָא ךיוא ןעמ טָאה .ּפ.ַא.ד.ס.ר טימ גנוקינייארַאפ
 ,(טכער-גנוטַארַאב טימ ןטַאגעלעד

 ,םעדעמ .וו ,רעמערק ידַאקרַא :ןרָאװעג טלייוועג ןענייז םוידיזערּפ ןיא
 דוד -- רַאטערקעס סלַא ,ץכ דוד ןוא יקסנַאשזָאג .ש ,לַאטנעזָאר ,ּפ ,רד
 טָאה גנונדרָא-גָאט יד .ןעגנוציז 27 ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענייז'ס .ןילכאמ
 עקיזָאד יד זיולב ןעלדנַאהַאב וצ ןזיוװַאב טָאה'מ רעבָא ,ןטקנוּפ 16 ןטלַאהטנַא

 רעט1 (2 ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ (2 ,קיטקַאט רעזנוא ןוא עמוד יד (1 7
 ..ף.ַאד.ם.ר ןופ רָאפנעמַאװצ ןפיוא דנוב ןופ גנוקילײטַאב יד (4 .,יַאמ
 -רַאפ (/ ,טײקיטעט-גַאלרַאפ (6 .ײטרַאּפ רעזנוא ןופ עיצַאזינַאגרָאער יד 5
 ,סנדיש

 -יקולח עטסקרַאטש יד ןפורעגסיױרַא טָאה סָאװ ,עגַארפ עטסקיטכיוו יד
 טימ גנוקינײײארַאפ-רעדיו רעד ןגעוו ןעגנוגנידַאב יד ןעוועג ןענייז ,תועד
 ,(26 לטיּפַאק ןיא םעד ןגעוו רעיונעג) .9.ַא.ד.ס.ר רעד

 ץנערעפנָאק יד טָאה גנונדרָא גָאט רעד ןופ ןטקנוּפ ערעדנַא יד ןגעוו
 ,טגָאז עיצולָאער יד :עמוד רעד ןגעוו .1 :ןסולשַאב עדנגלָאפ ןעמונעגנָא
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 טשינ זיא ןוא טקיטשרעד טשינ טָאה עיצקַאער רעד ןופ םישעמ עדליוו יד זַא

 ,ןעמוקפיונוצ ךיז ףרַאד סָאװ ,עמוד יד .עיצולָאװער יד ןקיטשרעד וצ חוכב

 -ַארקָאמעדיזַאושזרוב ןופ עיציזָאּפָא עקידנטיידַאב ַא ןייז טעו ריא ןיא םגה

 יד ןופ ענייא ןייק ןרעפטנערַאפ וצ חוכב ןייז טשינ טעװ ,ןטנעמעלע עשיט

 ןליּפש וצ טמיטשַאב זיא ריא רַאפ ,ןבעל-סקלָאפ ןופ ןגַארפ עקידנענערב

 סעיזוליא ןפַאש וצ ןוא גנושרעהטסבלעז רעד רַאפ םריש ַא ןופ לָאד יד

 ןַא יו ןעניד יז ףרַאד ץנעטסיזקע םצע ריא טימ .םזילַאנָאיצוטיטסנָאק ןופ

 -סיוא רעד ןוא .ףמַאק ןרענַאיצולָאװער ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ טלַאהּפָא

 ןוא ןכָארּפשטנַא ןטסרעמ םוצ טָאה טָאקיָאב ןופ קיטקַאט יד .זַא ,זיא ריפ

 -ןסַאלק יד ןוא טנעמָאמ ןשיטילָאּפ ןופ ןבַאגפיוא יד רעטייוו טכערּפשטנַא

 ,קיטקַאט רעקידרעטייױו רעד ךייש סָאװ .טַאירַאטעלָארּפ ןופ ןסערעטניא

 רעד ןופ רעטקַארַאכ ןרענָאיצולָאװער-רטנַאק םעד ןריקסַאמעד ןעמ ףרַאד

 טלייװעג ,עטנַאוטיטסנָאק ַא ןופ גנוזָאל יד ןלעטשנגעקטנַא ריא ןוא עמוד

 ףרַאד'מ .ןלַאו עטקעריד ןוא עכיילג ,עמייהעג ,ענײמעגלַא ןופ דוסי ןפיוא

 ןרידיוקיל וצ קיטליגדנע ידכ ,תוחוכ ערענָאיצולַאװער עלַא ןריוטנעצנָאק

 עשיטַארקָאמעד ַא ןלעטשנייא ןוא םישזער ןשיטילָאּפ ןקידנריטסיזקע םעד

 -ָאװער רעקידתונשקע ןַא ןיא ליצ םעד וצ געוו רעקיצנייא רעד .,קילבוּפער

 -פיוא רעטנּפָאװַאב ַא זיא טקנוּפ-עיצַאנימלוק ןייז סָאװ ,ףמַאק ױרערענָאיצול

 : ,דנַאטש

 ,טרעלקרעד עיצולָאזער יד :ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןגעװ 2

 -קרעוו סלַא; ןבַאגפיוא ערעייז ןליפרעד טשינ ןענעק ןענייארַאפ .פָארּפ יד זַא

 יד ןיא ךיז ןסילשרַאפ ייז ביוא ,"ףמַאק-ןסַאלק ןשירַאטעלָארּפ םעד ןופ גייצ

 ןפיוא ףױרַא ןעיג רעדָא םזילַאנָאיסעּפָארּפ ןלָאמש ןופ ןצענערג עגנע

 ןגעק סױרַא ךיוא ךיז טגָאז יז .םזילַאקידניס ןרענָאיצולָאװער םעד ןופ געוו

 -ָארּפ ןופ ײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד .ןענייארַאפ עלַארטײנ ענעפורעג-יױזַא יד

 עגנע ןייק טשינ טָאה עכלעוו -- עיצולָאזער יד רעטייוו טגָאז --- טַאירַאטעל

 ךיז קיטייזנייא רַאפעג ןיא זיא ,ףמַאק ןשימָאנַאקע םעד טימ גנודניברַאפ

 יד ךיז טגָאז םעד תמחמ .טייקיטעט רעשירַאטנעמַאלרַאּפ רעד ןעמדיוו וצ

 עלענָאיסעּפָארּפ יד ןשיוצ גנודניברַאפ עגנע ןַא רַאפ סױרַא ץנערעפנָאק

 -נגלָאפ טלעטשעגטסעפ ןרעוו סע .עיטַארקָאמעד:לַאיצַאס רעד ןוא ןענייארַאפ

 ןענעקרענָא ןוומ ןענייארַאפ יד ןופ רעדילגטימ יד (א :םעד רַאפ םיללכ עד

 -יפנָא יד ןוא גנוגעוװוַאב ,פָארּפ רעד עגונב ףמַאק-ןסָאלק ןופ ןּפיצנירּפ יד

 טקיש ײטרַאּפ יד (ב .טיבעג םעד ףיוא עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ גנור

 עלַארטנעצ ןוא עקיטרָא ערעייז ןיא ,ןענייארַאפ יד ןופ ןרָאפנעמַאזוצ יד ףיוא

 -ַאב טימ רעיטשרָאפ עריא ,ןַאגרָא ןלַארטנעצ ןיא ךיוא יװ .,ןעגנוריפנָא

 -ָאמעד-לַאיצָאס עכעלטייהנייא ןייק ָאטשינ זיא'ס יו ױזַא ,טכער-סגנומיטש

 ןַארַאפ ןענייז'ס ואוו ,רעטרע יד ןיא ןעמ לָאז ,ײטרַאּפ-רעטעברַא עשיטַארק

 ,ןענייארַאפ ענײמעגלַא ןדנירג ,סעיצַאזינַאגרָא .מעד .צָאס ערעדנַא ךיוא

 יד ןיא .גנוטערטרַאפ ַא ןבָאה לָאז עיצַאזינַאגרָא .דס עדעי עכלעוו ןיא

 ידכ ,סעיצקעס עלַאנָאיצַאנ ןרעו טעדנירגעג ןפרַאד ןענייארַאפ ענײמעגלַא
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 -עכער ךיז ייברעד ןוא טייקיטעט עלערוטלוק עקירעהעג ַא ןריפ ןענעק וצ
 ןופ ןלייט ענעדישרַאפ יד ןופ ןטייקכעלמיטנגייא עלַאנָאיצַאנ יד טימ ןענ
 ,טַאירַאטעלָארּפ

 רעקיטרָא רעד ןופ דילגטימ ַא :דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָאער רעד ןגעװו 3
 ןופ םַארגָארּפ סָאד טנעקרענָא רעכלעוו ,רעדעי זיא דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא
 -רַא רעד ןיא רעלוגער קיטעט זיא ןוא ןילּפיצסיד-יײטרַאּפ יד ּפָא טיה ,דנוב

 ןטפַאשרעּפרעק עריא ןופ רענייא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא עיצַאזינַאג
 רעד ןיא רעייטש ןייז רעלוגער ןלָאצ וצ טעטכילפרַאפ זיא .דילגטימ רעדעי

 .עסַאק יײטרַאּפ
 -ניא רעד ןוא (סעקדָאכס) ןטַאר יד ןופ גנולמַאזרַאפ ענײמעגלַא יד

 -רַא עצנַאג יד ןריפוצנָא ףיוא טעטימָאק ַא סיוא ןביילק רטנעצ-ןטנעגילעט
 ,סעיסימָאק עלעיצעּפס ןעמיטשַאב ןעק טעטימָאק רעד .טָאטש ןיא טעב
 ,גנוריפנָא ןייז רעטנוא ןטעברַא סָאװ

 -רָא לָאצ רערעסערג ַא טימ ןענָאיַאר ןיא טעברַא יי ןריפוצנָא ףיוא
 רעטנוא ןטעברַא סָאװ ,ןטפַאשרעּפרעק עלעיצעּפס ןפַאשעג ןרעוו ,סעיצַאזינַאג

 רעוועיק ןיא ןוא ןָאיַאר ןשיליוּפ ןיא ,ןטעטימָאק עקיטרָא ןופ גנוריפנָא רעד

 ןטעטימָאק-ןָאיַאר עלעיצעּפס טעברַא יד ןָא ןריפ ןָאיַאר
 ןרעװ טלעטשענגפיונוצ ףרַאד דנוב ןופ רָאפנעמַאזצ רעקידנעמוק רעד

 טייהרעמ רעטולָאסבַא ןַא טימ ןרעוו ןבילקעגסיוא ןלעװ סָאװ ,ןטַאגעלעד ןופ
 ענָאיַאר יד ןופ ,ןטַאר יד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ ענײײמעגלַא יד ףיוא ןעמיטש
 -ָאק ןשידנעלסיוא ,עּפורג רעשינכעט ,עּפורג רעשירַארעטיל ,ןצנערעפנָאק
 ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעדילגטימ יד ןופ ןוא טעטימ

 ןקידנטײדַאב ַא טכַאמעג ץנערעפנָאק עט7 יד טָאה עיצולָאזער רעד טימ
 -עג טפַאשעגּפָא זיא'ס :עיצַאזיטַארקָאמעד ןופ געוו ןפיוא סיורָאפ טירש
 ןוא ןטעטימָאק עשיטָאטש יד .ק.צ ןכרוד ןעמיטשַאב ןופ גהנמ רעד ןרָאװ
 ןריפרעד .ןטעטימָאק עקיטרָא יד ךרוד רָאפנעמַאזוצ םוצ ןטַאגעלעד ןלייוו

 ןלָאז ןטַאגעלעד יד ןוא ןטעטימָאק יד --- עיצַאזיטַארקַאמעד יד רעטייוו ךָאנ
 -לָאמעד יד בילוצ זיא -- רעדילגטימ עלַא ךרוד טקעריד ןרעוו טלייוועג

 ,קיטייצ ןעוועג טשינ ךָאנ דנַאל ןיא ןעגנוגנידַאב עשיאייצילָאּפ עקיט
 יו יױזַא :טגָאז ןעמָארנָאּפ ןגעוו עיצולָאער יד :ןעמָארגָאּפ ןגעוו

 -ַאב יד טימ קיטייצכיײלג זַא ,ןקרעמַאב ןעמ ןעק טייצ רעטצעל רעד ןיא
 ןענַאגרָא יד ךיז ןבָאה ןטנעגַא-גנוריגער יד ןופ ןעגנורעלקרעד עקידנקיאור
 ןעמָארגָאּפ עשידיי ןטיירגוצוצ ןעמונעג קרַאטש רעדיוו גנוריגער רעד ןופ
 ןדנעװ וצ דנוב ןופ סעיצַאזינַאגרָא עלַא ץנערעפנָאק יד טרידנעמָאקער
 ןעגנולײטּפָא-ץושטסבלעז ןריזינַאגרָא ףיוא טייקמַאזקרעמפיוא ערעדנוזַאב ַא

 טכיירטשרעטנוא ץנערעפנָאק יד .טייקיאעפ-ףמַאק רעייז ןרעסערגרַאפ ןוא
 -ףמַאק ַא סלַא דנַאטשרעדיװ ןטנפָאװַאב ַא ןופ טייקיטכיוו עלופ יד לָאמַא ךָאנ
 .ןעמָארגָאּפ יד ןגעק לטימ

 רעד זַא ,טנעקרענָא ץנערעפנָאק יד :ןלױּפ ןופ עימָאנָאטױא רעד ןגעוו
 ןופ עיצולָאזער יד סיוא טשטייט רעכלעוו ,דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ

345 



 ןעניז םעד ןיא גנוטלַאװרַאפטסבלעז רעלַאירָאטירעט ןגעוו רָאפנעמַאזוצ ןט6

 -ונעגנָא רעד ףיוא רבוע טשינ םעד טימ זיא ,ןליוּפ רַאפ עימָאנָאטױא ןופ
 ,רָאפנעמַאזוצ ןופ עיצולָאזער רענעמ

 עקיטרָא יד ןקינייארַאפ וצ ןסָאלשַאב ךָאנ טָאה ץנערעפנָאק עט7 יד
 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא דנַאברַאפ םענײמעגלַא ןַא ןיא ןעניירַאפ-רעברַאג
 ,פָארּפ םענײמעגלַא ןַא יינספיוא ןדליב וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס .דנוב
 (??גנוריפנָא רעשידנוב רעד רעטנוא רעטעברַא-רעטשרעב ןופ ןייארַאפ

 ןיא -- .פַאד.ס.ר רעד טימ גנוקינייארַאפ רעד ןגעוו עיצולָאזער יד)
 ,(26 לטיּפַאק

58 
 לא 8

 -ילָאּפ עטרעדנעעג יד ןוא גנוגעוַאב רעד ןופ םענרַאפ רעסיורג רעד
 .סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ יוברעביא ןַא טנָאמעג ןבָאה ןעגנוגנידַאב עשיט
 עכעלרעניא יד ןרעדנע טפרַאדעג טָאה'מ ןעוו ,טייצ יד ףייר ןרָאװעג זיא'ס
 ףיוא ןעגנוטכירנייא עקידנריפנָא יד ןוא רעדילגטימ יד ןשיוװצ ןשינעטלעהרַאפ
 -- ףור רעד ןגָארטעג ךיז טָאה'ס .שיכרַארעיה-ײטרַאּפ רעד ןופ ןעלּפַאטש עלַא
 ,עיצַאזיטַארקָאמעד

 ,קידעבעל ןעוועג קידנעטש דנוב ןיא זיא עיטַארקָאמעד ןופ טסייג רעד
 קרַאטש טזומעג רעבָא טָאה עיצַאריּפסנָאק רעגנערטש ַא ןופ טייקיטיונ יד
 ,ןטכינרַאפ טשינ רעבָא ןצענערגַאב ,ּפיצנירּפ ןשיטַארקָאמעד םעד ןצענערגַאב
 ןופ רעטקַארַאכ ןפיוא קוק רעטמיטשַאב ַא ןדנוברַאפ ןעוװועג זיא םעד טימ
 :םעדעמ .וװ ןבירשעג טָאה 1900 םורַא טייצ רעד ןגעוו .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד
 ןיילַא זומ יז .ןביוא ןופ ןרעװ ןפַאשעג טשינ ןעק גנוגעװַאב-רעטעברַא ןַא;
 ןוא עסַאמ:רעטעברַא רעד ןופ שינעפיט רעד ןופ ,ןטנוא ןופ ,ןסקַאװסױרַא
 יד ,עתמא יד זיא סָאד טָא !ףױרַא ןטנוא ןופ .ןבעל-רעטעברַא םעד ןופ
 -עטניא יד ןופ עבַאגפיוא יד ןוא .גנוגעװַאב עקידתושממ יד ,עקידנרעק
 ,םָארטש ןסיורג ןקיזָאד םעד טָא ןטכײלַאב וצ רָאנ זיא רעריפנָא עטנעגיל
 ןענייז סע; .."עניד ,ןפלעה ,געוו םעד ןקינײרּפָא ,רערָאלק םיא ןכַאמ
 ,קנַאדעג רעטנעגילעטניא רעד ןעוועג זיא'ס :ןעמָארטש ייווצ ןעוועג עקַאט
 -סַאמ רעד ןעװעג זיא'ס ןוא ןסַאמ יד וצ ןביוא ןופ ןעגנַאגעג זיא סָאװ
 -רעטעברַא רעד ןופ שינעפיט רעד ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה סָאװ ,גנַארד
 עדייב יד זַא ,ןבעג גנוטכַא קידנעטש טפרַאדעג רעבָא טָאה ןעמ .גנוגעוװַאב
 רענייא ןייגייברַאפ טשינ ןוא ןסיגפיונוצ ,ןפערטפיונוצ ךיז ןלָאז ןעמָארטש
 ןעוועג סָאד טלָאװ ,ןעגנַאגעגיײברַאפ ָאי ייז ןטלָאװ םירָאװ .ןטייווצ םעד ייב

 ןָא בַאטש ַא ןביילב טנעקעג טלָאװ ץנעגילעטניא יד :עדייב רַאפ הנכס ַא

 עשלַאפ ףיוא ןעשזדנָאלברֲאּפ טנעקעג טלָאװ גנוגעװַאב-ןסַאמ יד ןוא ײמרַא ןַא
 עקיזָאד יד ןטימעגסיוא עקַאט טָאה גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד .ןגעוו
 -ַאװש ַא ןבילבעג טייצ עגנַאל ַא ךָאנ זיא רעבָא גנוגעװַאב עשיסור יד .תונכס
 ,(:: ?ענעכָארבעצ ַא ןוא עכ
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 ןרָאװעג טדנעװעגנָא עקַאט זיא ?ןעמָארטש ייווצ, ןופ ּפיצנירּפ רעד
 טשינ ךיז ןבָאה ?ןעמָארטש ייווצ , יד ןוא עיצולָאװער רעד זיב ןרָאי יד ןיא
 יד ןיא רעבָא ,ןעמוקעג טשינ ךיוא זיא עיזילָאק ןייק וצ ןוא ןטימעגסיוא
 טעטנעּפעג ןוא גנע טליפרעד ךיז *"ןטנוא, רעד טָאה ןעגנוגנידַאב עטרעדנעעג
 ריא יבגל טליפרעד סע טָאה עסַאמירעדילגטימ עטיירב יד ."ןביוא, ןופ

 -- ןטּפַאשרעּפרעק עקידנריפנָא ערעקירעדינ יד ןוא גנוריפנָא רעטסטנָאנ
 רעייז ןיא .ןעמרָאפער טגנַאלרַאפ ןבָאה רעדילגטימ יד .ערעכעה יד יבגל

 ןוא .ק.צ ןופ טמיטשַאב ןעוועג ןטעטימָאק עקיטרָא יד ןענייז רעטרע ליפ
 -ימָאק יד .ןעגנוטכירנייא עקיטרָא ערעדנַא יד טמיטשַאב ןבָאה ןטעטימָאק יד
 יד ןופ טייקיטעט רעד טימ טריפעגנָא ןבָאה טעטש עסיורג יד ןופ ןטעט
 טשינ רעמ סָאד טָאה עגַאל רענעַאשעג"יינ רעד ןיא .ןענָאיַאר ןוא ךעלטעטש
 ,טגיוטעג

 -עג טָאה רע .קַאװטיל .א טלעטשעגקעװַא ףרַאש ץנַאג טָאה עגַארפ יד
 ללכב דנַאלסור ןיא עיטַארקָאמעד-לַאיצַָאס ערענָאיצולָאװער יד; :ןבירש

 -עיצַאזינַאגרָא עטלַא יד ןעוו ,טייצ ַא רעביא טציא טבעל טרפב דנוב רעד ןוא

 יז זומ ןעמ ןוא טעברַא-ןסַאמ רעד רַאפ גנע וצ ןרָאװעג ןענייז ןעמרָאפ
 עטריזינַאגרָא יד ןופ ןבַאגפיוא יד, ..."ןרעדנעמוא ןצנַאג ןיא רעדָא זייוולייט
 ,עסַאמ רעד טימ עיצַאזינַאגרָא יד ןדניברַאפ סָאװ ,םידעפ יד ,רעדילגטימ
 -רַאפ רעייז ןענייז ןטעברַא ערעייז .רעטיירב ךס ַא ןרָאװעג טציא ןענייז
 סָאװ ,םעד רַאפ רָאנ ןייז ןעמ ןעק ךעלטרָאװטנַארַאפ ןוא עכעלטרָאװטנַא

 רעדָא ןרעסערג ַא ןעמונעג ,טמיטשַאב רעקינייװ רעדָא רעמ ןיילַא טָאה ןעמ
 ןענעק רעדילגטימ עטריזינַאגרָא יד .סָאד ןטעברַאסיוא ןיא קלח ןרענעלק
 ןריפסיוא זיולב טשינ רעמ ןענעק ,םיחולש עדנילב ןייק ןייז טשינ רעמ
 -רָא יד זַא ,טרעדָאפ טעברַא יד .טקישעג ייז ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ןליוו םעד
 ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידי םעד ןופ דרַאגנַאװַא רעד ,רעדילגטימ עטריזינַאג
 ..."ןעגנוזָאל ןוא ןעגנומיטשַאב עלַא ןטעברַאסױא ןיא ןעמענ לײטנָא לָאז
 ןרעװ ןבילקעגסיוא ,ךעלגעמ זיא סָאד טייוו יו ףיוא ,ןזומ ןעגנוטכירנייא יד;
 ןופ ןרעװו טיובעג זומ עיצַאזינַאגרָא יד .רעדילגטימ עטריזינַאגרָא עלַא ןופ
 ןדנעטשמוא עטסקינייװנסיױא יד; ..."ּפָארַא ןביוא ןופ טשינ ,ףױרַא ןטנוא
 עשיטַארקָאמעדילַאיצַאס יד סָאװ ןײלַא םעד טימ ןיוש ןטיבעג ךיז ןבָאה
 -ןסַאמ עטיירב ַא ,דנוב ןופ ןָאיַאו ןיא טּפיוהרעביא ,ןרָאװעג זיא גנוגעווַאב
 טשינ ןעק יז ,ןגרָאברַאפ ןביילב טשינ טציא ןעק עיצַאזינַאגרָא יד .גנוגעווַאב
 ,(:9? "ךעייטשרָאפ עריא ןטלַאהַאב

 ט
 לא א

 יד ןופ ןצנערעפנָאק-ןָאיַאר לָאצ עסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ ןענייז 1906 ןיא
 יד ןרָאװעג טלדנַאהַאב טיירב זיא עלַא ףיוא .סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב
 ךױא .ןעגנורעדנע עלענָאיצַאזינַאגרָא ענעדישרַאפ ןריפכרוד ןגעו עגַארפ
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 יז ןגעװ טָאה'מ ןוא טריטַאבעד ןרָאװעג ןענייז םינינע עקיטכיוו ערעדנַא

 ןענעכייצרַאפ ָאד רימ ןלעוו ייז ןופ עכעלטע .,ןסולשַאב ןעמונעגנָא

 -סירב ןופ ץנערעפנָאק עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1906 רַאורבעפ ןיא

 ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןטערטרַאפ ןעװעג ןענייזס .ןָאיַאר רעק

 יד .עזערעב-זוטרַאק ,ענַאשזורּפ ,ןירבָאק ,שטיטַאימעס ,קסוועטיל-עקָאסיװ

 ןיא טעברַא ןַא טריפעג ןוא ןענָאיַאר-רעטנוא טַאהעג ךיוא ןבָאה ךעלטעטש

 טליצעג טָאה ,אפוג קסירב ץוחַא ,ןָאיַאר רעד .רעטרע עשינכש ערעייז

 -- דנוב ןיא רעדילגטימ ןעוועג ןענייז ייז ןופ .רעטעברַא עשידיי 0

 -ַאגרָא יד זַא ,ןעז וצ ןעוועג זיא ןטכירַאב יד ןופ .טרעדנוה 4 ןוא 2 ןשיווצ

 -רע יד ןיא .סעיסעוּפער עשיאייצילָאּפ ןוא תוריסמ ןופ ןדייל סעיצַאזינ

 ,ןטסיכרַאנַא ןוא ןטסינויצ טקריוװעג ךיוא ןבָאה רעט

 ןעוועג זיא ענייא .ןרָאװעג טריטַאבעד ןטסרעמ םוצ ןענייז ןגַארפ ייווצ

 ןעמ זַא ןעװעג םיכסמ ןבָאה עלַא ,ןעגנורעדנע עלענָאיצַאזינַאגרָא ןגעוו

 -ןידַאב עשיאייצילָאּפ יד בילוצ ,סעיצַאזינַאגרָא יד ןריזיטַארקָאמעד ףרַאד
 זיא'ס .ןעגנוצענערגַאב עסיוועג טימ ןרעװ ןָאטעג רעבָא סע לָאז ןעגנוג

 -טימ יד :ַאזַא ןייז לָאז יוב רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעד זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב

 סיוא ןלייוו ןטַאר יד ,סעּפורג ערעדנוזַאב יד ןופ ןטַאר יד סיוא ןלייוו רעדילג

 רטנעצ רעד ןוא טָאטש ןופ גנוטכירנייא עטסכעה יד זיא סָאװ ,רטנעצ ַא

 ןעמ לָאז ללכב .,ןַאגרָא-ריפסיוא ןַא זיולב זיא סָאװ ,טעטימָאק ַא סיוא טלייוו

 ןיא ןעיצנײרַא ייז ןוא טרימרָאפניא רעדילגטימ יד ןטלַאה וצ ןעימַאב ךיז

 ,טייקיטעט רעוװיטקַא

 ןעוועג זיא ,ןרָאװעג טריטַאבעד קרַאטש זיא סָאװ ,עגַארפ עטייווצ יד

 טריפעג ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד .םירעיוּפ יד ןשיוצ טעברַא יד

 דנוב םוצ ןעמוקעג ןענייז םירעיוּפ יד .רעפרעד יד ןיא טעברַא עטיירב ַא

 יד טימ טנכערעג ךיז ןוא ףליה טגנַאלרַאפ ןבָאה ייז ,ןפורפיוא ,תוצע ךָאנ

 -ןרּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד .רעוט עשידנוב יד ןופ ןעגנוזייוונָא

 ןטַאגעלעד יד ,רעפרעד יד ןיא טעברַא עשיטַאמעטסיס ַא טריפעג טָאה ענַאשז

 ךרוד ןּפַאכרַאפ סָאד ןטלַאהרעטנוא ףרַאד'מ יצ ענַארפ יד טריטַאבעד ןבָאה

 ערענָאיצולָאװער יד ןופ ןעמרָאפ ערעדנַא ןוא דרע עשיצירּפ םירעיוּפ יד

 יד זַא ,טריטנעמוגרַא ןבָאה ןטַאגעלעד לייט ַא .רעפרעד יד ןיא ןטירטסױרַא

 רַאפ ,גנונדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןגעק טפמעק עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 ףרַאד םעד תמחמ .ןעלטימ-עיצקודָארּפ ףיוא םוטננײא:טַאוירּפ ןפַאשּפָא

 ןופ םוטנגײא-טַאװירּפ ןריפרעביא ןופ סעיצקַא ןטלַאהרעטנוא טשינ ןעמ

 -רַארגַא יד זַא ,ןזיוועגנָא ןבָאה ןטַאגעלעד ערעדנַא .רעטייווצ ַא ןיא טנַאה ןייא

 ערענָאיצולָאװער יד .גנוריגער יד טריזילַארָאמעד רעפרעד יד ןיא גנוגעווַאב

 ליפ .גנורעקלעפַאב עשירעיוּפ יד ךיוא טּפַאכרַאפ דנַאל ןיא גנוגעװַאב

 רעטכײל טעװ סָאװ ,טעטש יד ןופ ןעמונעגוצ םעד בילוצ טרעוו רעטילימ

 יד ןטלַאהרעטנוא ןעמ ףרַאד זיולב טשינ .דנַאטשפיוא ןטנכָאװַאב ַא ןכַאמ

 רעד ןיא .ןריפנָא ןוא ןפורסיורַא יז ןפלעה ךיוא רָאנ ,גנוגעװַאב-רַארגַא

 ליפ ןַארַאפ ןענייז םירעיופ יד ןשיווצ זַא ,ןרָאװעג ןזיוװעגנָא זיא עיסוקסיד
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 עשידנוב יד .ןטעבױַא רקיעב ןעמ ףרַאד ייז ןשיווצ ןוא סעקבָארַאּפ עזָאלדרע

 עקימורַא יד ןופ סעקבָארַאּפ יד טריזינַאגרָא טָאה עקָאסיװ ןיא עיצַאזינַאגרָא

 ענײמעגלַא יד ןיא טקילײטַאב ךיִז ייז ןבָאה דנוב ןופ ףור ןפיוא ,רעפרעד
 גנוקריוונגעק רעד ץָארט 1906 רַאונַאי ןוא 1905 רעבמעצעד ןופ ןקיירטש

 ,ײצילָאּפ רעד ןופ

 טשינ סולשַאב ןייק ןעמ טָאה ,דרע ןּפַאכרַאפ ןופ עגַארּפ רעד ךייש סָאװ
 יד .טפלעה ףיוא טפלעה טלייטעצ ךיז ןבָאה ןעגנוניימ יד לייוו ,ןעמונעגנָא

 עיצַאטיגַא עשיטַאמעטסיס ַא ןלעטשוצנייא ןסָאלשַאב טָאה ץנערעפנָאק-ןָאיַאר

 עבלעז סָאד .עיצַאזינַאגרָא ןַא ייז ןופ ןדנירג ןוא סעקבָארַאּפ יד ןשיווצ

 .ךעלטעטש יד ןיא רעטעברַא עכעלטסירק יד ןגעוו ןרָאװעג ןסָאלשַאב ךיוא זיא
 -טשינ יד טימ ןדניברַאפ רעטעּפש ייז ןעמ לָאז ,ךעלגעמ ןייז טעוו'ס ביוא
 לָאז ללכב םירעיוּפ יד ןשיװצ .ןעײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי

 עלעיצעּפס ןדנירג ןוא עיצַאטיגַא עשיטַארקָאמעד-רענָאיצולָאװער ַא ןריפ ןעמ

 .קעווצ םעד רַאפ סעיסימָאק
 םינינע עלענָאיצַאזינַאגרָא ייר ַא טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה ץנערעפנָאק יד

 םייב .ןלַאװ-עמוד יד ןריטָאקיַאב רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז קימיטשנייא ןוא
 -מוא ריא טקירדעגסיוא ץנערעפנָאק יד טָאה ןצנַאניפ טקנוּפ םעד ןטכַארטַאב
 ידכ ,ןעמונעגנָא טָאה עיצַאזינַאגרָא ןייא סָאװ ,ןעלטימ יד טימ טייקנדירפוצ
 עיצַאינַאגרָא עקיזָאד יד זַא ,ןרָאװעג טמיטשַאב זיא'ס .טלעג ןגירק וצ
 םעד ןטכיררַאפ ןעז לָאז ןוא ןדנעוונָא טשינ ןעלטימ עכלעזַא רעטייוו לָאז

 ָאד ךיז טָאה'ס לטעטש ןכלעוו ןגעוו ןוא סָאװ ןגעוו) ,(3** רעלעפ םענעגנַאגַאב

 (ןרָאװעג טלייצרעד טשינ טכיראב ןיא זיא טלדנַאהעג
 -ידרעב ןופ ץנערעפנָאק עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1906 ץרעמ ןיא

 ,לעװָאק ,קצול ,ָאנבוד :טעטש יד ןעוועג ןענייז ןטערטרַאפ .ןָאיַאר רעוועשט
 -ַאק ,קסלָאדָאּפ-װָאליהָאמ ,וָאניטנַאטסנָאק-טלַא ,ווָארוקסָארּפ ,עציניוו ,וװָאנַאמָאר
 טימ טריפעגנָא ךיוא ןבָאה רעטרע יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ,קסלָאדָאּפ-ץענעמ
  ראב ,עטואוַאלס ,ץענעמערק יװ ,ךעלטעטש עשינכש יד ןיא טייקיטעט רעד
 ,ערעדנַא ייר ַא ןוא

 ,אפוג וועשטידרעב ץוחַא ,ןָאיַאר רעד זַא ,ןבעגעגרעביא ןבָאה ןטכירַאב יד
 -טימ עשיטילַאּפ 800 ןענייז ייז ןופ ,רעטעברַא עשידיי 11,000 םורַא טמענ
 ןענייז ןָאיַאר ןיא .גנַאל טשינ קיטעט דנוב רעד זיא רעטרע בור ןיא .רעדילג
 ןופ סעיצַאזינַאגרָא ןַארַאפ ןענייז רעטרע לייט ןיא .ןטסינויצ קיטעט ךיוא
 עכעלטסירק טנזיוט 8 ןַא ייב ןַארַאפ ןענייז רעטרע יד ןיא םגה ..ּפ.ַא.ד.ס.ר
 וצ ךיז טימַאב רָאנ ,ייז ןשיווצ .ּפ.ַא.ד.ס.ר יד טשינ טעברַא ךָאד ,רעטעברַא
 עצרַאװש עשידיי ןוָאװעג טריזינַאגרָא ןעניי'ס .ןדיי ןשיוצ קיטעט ןייז
 רעטעברַא יד ןופ ןעגנוניואוו יד ןיא ןביוש ןכערב ,ןגָאלש ןוא ןרסמ ייז ,תואמ
 סָאװ ,ךַאז עטשרע יד .ןרענָאיצולָאװער טָאטש ןופ ןקישוצסיױרַא ןלעוּפ ןוא
 ןריזינַאגרָא זיא ,גנודנירג רעד ךָאנ דלַאב עיצַאזינַאגרָא עשידנוב ַא טוט סע
 סָאװ ,רעטעברַא יד ןופ עגַאל עשימָאנָאקע יד ןרעסעברַאפ וצ ידכ ,ןקיירטש
 ,דליוװ ייז טכַאמ ןוא סרעטסיימ ןוא םיטַאבעלַאב יד ןופ ןרָאצ םעד סױרַא טפור
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 ןשיװצ טייקיטעט ַא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד טריפ טעטש עכעלטע ןיא
 ,עשיטַאמעטסיס ַא טייקיטעט עשירעטילימ יד זיא ענװָאר ןיא .רעטילימ

 ץלַא .םינינע עלענָאיצַאזינַאגרָא טימ ןעמונרַאפ ךיז ןעמ טָאה רקיעב
 יד ידכ ,סעיצַאזינַאגרָא יד ןריזיטַארקָאמעד רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז ןבָאה
 -נָא ךיוא ןענייז'ס .טייקיטעט רעד ףיוא גנוקריוו ַא ןבָאה ןלָאז רעדילגטימ
 ,ןענָאיַאר-רעטנוא ןפַאש ,ןָאיַאר םעד ןלייטעצ ןגעוו ןסולשַאב ןרָאװעג ןעמונעג
 רעסיורג ַא זיא ןָאיַאר רעד ואוו ,טעטימָאק ןָאיַאר ןלעיצעּפס ַא ןדליב ןגעוו
 ,(:4 ,לצ,ד.א

 -ידרעב ןופ ץנערעפנָאק עטייוצ יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1906 ילוי ןיא
 -עג טָאה ץנערעפנָאק יד .ןטַאגעלעד 18 ןעוועג ןענייז'ס .ןָאיַאר רעוועשט
 ןופ ,ןטקנוּפ 12 ןענַאטשעג ןענייז גנונדרָא-גָאט רעד ףיוא .געט 6 טרעיוד
 -ייז םינינע עלענָאיצַאזינַאגרָא ץוחַא ,10 ןעלדנַאהַאב וצ ןזיוװַאב טָאה'מ עכלעוו
 טימ ףמַאק ,ןענייארַאפ עלענָאיסעכָארּפ :ןטקנוּפ עכלעזַא ןעוועג ךָאנ ןענ
 -טסבלעז ןוא ןעמָארגָאּפ ,ץנעגילעטניא רעד ןשיווצ טעברַא ,ןעײטרַאּפ ערעדנַא
 .תואמ עצרַאװש עשידיי יד טימ ףמַאק ,רעטילימ ןשיווצ טעברַא יד ,ץוש

 -רַאפ .פָארּפ יד ןריזילַאגעל רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה ץנערעפנָאק יד
 ַא ןריפ וצ וויטקעריד ַא טיג ןעמָארגָאּפ יד ןגעוו עיצולָאזער יד .ןענייא
 ןופ טעטש עלַא ןיא ןריזינַאגרָא ןוא ךיז ןענעפָאװַאב רַאפ עיצַאטיגַא עטיירב
 ןרירטנעצנָאק םָארגָאּפ ַא ןופ טייצ ןיא; .ןעגנולײטּפָא-ץושטסבלעז ןָאיַאר

 יו ,ןבערטש ןוא טָאטש ןופ ןטפערק עטנּפָאװַאב עלַא גנוריפנָא רעזנוא רעטנוא
 ענלצנייא ןטסקינײװמַא ןקידיײטרַאפ וצ ,ןייז ךעלגעמ רָאנ טעװ סָאד טייוו

 -ַאב ַא קיטיונ זיא רעטילימ ןופ ליײטנָא ןבילוצ) ,?טָאטש ןופ ןלַאטרַאװק
 עטמיטשַאב ףיוא גנורירטנעצנָאק א ןוא ןטכיש ערעטיירב ןופ גנונּפָאװ
 -ַאזינַאגרָא יד ןיא ,(רעמַאזקריוו ַא ןייז לָאז דנַאטשרעדיװ רעד ידכ ,ןטקנוּפ
 ץנערעפנָאק ןָאיַאר רעוועשטידרעכ רעד ףיוא ךיוא זיא ןסולשַאב עלענָאיצ
 -ייארַאפ ןופ ,עיצַאזילַארטנעצעד ןופ ץנעדנעט יד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג
 -ַאב ייז ןוא גנוריפנָא ןָאיַאר רענעגייא ןַא רעטנוא רעטרע ערענעלק יד ןקינ
 ,טעטש עסיורג יד ןופ תוסּפורטוּפא רעד רעטנוא ןופ ןעיירפ

 ןָאיַאר רעילָאדָאּפ-רענילָאװ רעסיורג רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא 1906 ןיא
 -עגרָאפ זיא רעבמעצעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ,סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב ןופ
 ,סעיצַאזינַאגרָא עטסקיטכיוו יד ןופ ץנערעפנָאק עקיגָאט-5 ַא ןעמוק

 ןבָאה ןעמעלבָארּפ עקיטרָא עלעיצעּפס יד ןוא טייקטייוו עשיפַארגָאעג יד
 ץנַאג רַאפ טעטימָאק ןרעדנוזַאב ַא ןפַאש וצ דנוב ןופ .ק.צ םעד ןגיואווַאב
 -לַא) עירול שריה ,שטיװעלַאכימ .ב :ןײרַא ןענייז םיא ןיא ,דנַאלסור-םורד

 ,(הנוי) ןעגיָאק לשיפ ןוא (טרעב
 ןיא .ץנערעפנָאק-ןָאיַאר רעקסנימ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1906 גנילירפ

 -ייז ןטערטרַאפ ,רעטרע 25 ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב ןעוועג ןענייז ןָאיַאר
 -ַאב (1 :ןטקנוּפ 4 יד ןעמונעגמורַא טָאה גנונדרָא-גָאט יד .,26 ןעוועג ןענ
 ןוא םירעיוּפ יד ןשיװצ טעברַא יד (3 ,ןָאיַאר ןופ גנוריזינַאגרָא (2 ,ןטכיר
 | ,סעיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ ערעדנַא וצ ןעגנואיצַאב (4 ,רענלעז
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 טלעטשעגוצ ןענייז סָאװ ,ןטכירַאב טרעהעגסיוא טָאה ץנערעפנָאק יד

 עיצקַאער יד זַא ,ןעז וצ ןעוועג זיא ןטכירַאב יד ןופ .רעטרע 22 ןופ ןרָאװעג

 ,גנורעדנַאװסיױא ןַא םרוג ךיוא זיא ןוא טייקיטעט רעד ןיא קרַאטש טרעטש

 .רעטעברַא עשידיי 5280 ןעוועג ןענייז (קסנימ ץוחמ) רעטרע 22 יד ןיא

 עבלעז יד ןיא .טנעצָארּפ 45 --- 2,280 טריזינַאגרָא דנוב ןיא ןענייז ייז ןופ

 .ס.ס יד ייב ..צ.פ ןוא .ס.ס ןופ סעיצַאזינַאגרָא ןעוועג ךיוא ןענייז ךעלטעטש

 234 -- .צ.פ ייב .רעטעברַא 57 זיולב ייז ןופ ,רעדילגטימ 490 ןעוועג ןענייז

 יד ןיא ןענייז רעטעברַא עכעלטסירק .רעטעברַא 48 ייז ןופ ,רעדילגטימ

 וַאסירָאב ןיא ןוא 700 שטיװָאנַארַאב ןיא ייז ןופ) 2,269 זיולב ןעוועג רעטרע

 ינַאגרָא עשידנוב יד .115 זױלב ןעװעג ייז ןופ ןענייז טריזינַאגרָא ,0

 ,רעפרעד יד ןיא םירעיוּפ יד ןשיװצ טייקיטעט ַא טריפעג ךיוא ןבָאה סעיצַאז

 -רַאפ ןטלַאהעגּפָא ןוא רוטַארעטיל ערענָאיצולָאװער טײרּפשרַאפ ןבָאה ייז ואוו

 .ןעגנולמַאז

 רעמ ןעק טעטימָאק רעקסנימ רעד זַא ,ןסָאלשַאב טָאה ץנערעפנָאק יד

 -טעטש יד ןיא גנוגעװַאב ענעסקָאװעגרעדנַאנַאפ יד ןענידַאב קירעהעג טשינ

 -רַאפ ךיז לָאז סָאװ ,גנוטכירנייא עלעיצעּפס ַא ןפַאש רע לָאז רעבירעד ,ךעל

 .ןָאיַאר ןיא טעברַא רעד טימ זיולב ןעמענ

 ןעמונעגנָא קימיטשנייא טעמכ זיא עיטַארקָאמעד רעכעלרעניא רעד ןגעוו

 ןעגנוגנידַאב עשיאייצילָאּפ-שיטילָאּפ עקיטציא יד ייב : סולשַאב ַאזַא ןרָאװעג

 טלָאװ יז סָאװ ,ןצונ יד ןעגנערב טשינ ןפוא ןיאב גנוריזיטַארקָאמעד יד טעוװ

 ןעגנערב וליפא סָאד ןעק ןלַאפ לייט ןיא .בצמ ןלַאמרָאנ ַא ייב טגנערבעג

 ךיוא ךעלגעמ טשינ טציא זיא גנוריזיטַארקָאמעד עקידנעטשלופ ַא ,ןדָאש

 ןײזטסואווַאב-ןסַאלק ןוא ןשיטילָאּפ ןטלקיװטנַא גונעג טשינ ךָאנ םעד בילוצ

 ײטרַאּפ רעד דצמ לָארטנָאק עקרַאטש ַא קיטיונ זיא'ס .רעטעברַא יד ןופ

 ביוא .ךעלטעטש עניילק יד ןיא סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ טייקיטעט רעד רעביא

 -כירנייא עשיטַארקָאמעד ןריפנייא לָאז'מ ןרעדָאפ ךָאד טעוװ עיצַאזינַאגרָא ןַא

 ןפוא רעד ןרָאװעג ןזיװעגנָא זיא סע ןוא ןריפנייא ָאי סָאד ןעמ לָאז ,ןעגנוט

 ,(=** ןרעוו טריזילַאער לָאז סָאד ױזַא יוו

 ןענייז (1906 ץרעמ) ץנערעפנָאק-ןָאיַאר רעוועליהָאמ רעטייווצ רעד ףיוא

 ,ענווָארבוד ,ןישטָאלָאט ,עשרָא ,וװָאלקש ,ווָאכיב ,וועליהָאמ :ןטערטרַאפ ןעוועג

 ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב ןעוועג ךיוא ןענייז ןָאיַאר ןיא) ,ידאיל ,יקרָאה

 .(סואשט ,ווָאקירעשט ,וואלסישטמא ,וועשטירק ,װעשטַאגָאר

 -יטַארקָאמעד ןרעוו סעיצַאזינַאגרָא יד זַא ,טלייצרעד ןבָאה ןטכירַאב יד

 -רַאפ יד .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןרָאװעג טעדנירגעג ןענייז סע ןוא טריז

 -ייֵצילָאּפ יד בילוצ עכַאװש ַא זיא טייקיטעט רעייז רעבָא ,ןרינָאיצקנופ ןענייא

 ךיוא ןבָאה ןטכירַאב יד .סיזירק ןשימָאנָאקע םעד ןוא ןעגנוגנידַאב עשיא

 .ןלַאװ-עמוד יד ןריטָאקיָאב רַאפ עינַאּפמַאק רעד ןגעוו טלייצרעד

 -ייווטייצ יד ןצונסיוא ףרַאד'מ זַא ,ןסָאלשַאב טָאה ץנערעפנָאק-ןָאיַאר יד

 -ַאב ךיוא זיא'ס .ןעגנולמַאזרַאפ ןוא עסערּפ ,ןענייארַאפ ןגעוו תונקת עקיל

 -רַאפ-טָאטש יד ןופ ןרעדָאפ ןוא עזָאלטעברַא יד ןריזינַאגרָא וצ ןרָאװעג ןסָאלש
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 -לעזעג ןוא עציטש-טלעג עקבָארָאק רעשידיי ןוא סעווטסמעז ,ןעגנוטלַאוװו
 ןעמונעגנָא זיא עיצולָאזער ַא .עזָאלסטעברַא יד רַאפ ןטעברַא עכעלטפַאש
 םזיכרַאנַא ןגעק עיצַאטיגַא עכעלדנימ ןוא עכעלטפירש ַא ןריפ וצ ןרָאװעג
 עשיטסיכרַאנַא יד ןופ ןעוו ,ןלַאפ יד ןיא .סעיצַאירּפָארּפסקע יד ןגעק ןוא
 ןיא ןרעטש וויטקַא ןעמ לָאז ,ןסערעטניא-רעטעברַא יד טקעריד ןדייל םישעמ
 ,םעד

 וצ ןסָאלשַאב טַאהעג טָאה ץנערעפנָאק-ןָאיַאר רעוועליהָאמ עטשרע יד
 זַא ,סולשַאב ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא טציא .ןענייארַאפ עשיאייטרַאּפ ןפַאש
 -ןיא עלַאנָאיצַאנ עלַארטנעצ יד ןוא עלַארטנעצ ןייז ןלָאז ןענייארַאפ יד
 ,עיצַארעדעפ ןופ דוסי ןפיוא ןקיניײארַאפ ךיז ןלָאז ןענייארַאפ יד ןופ ןעגנוטכיר
 -יטַארקָאמעד יד ןרעו טריפעגכרוד לָאז סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןיא
 -טסעפ זיא'ס .ןעגנוזייוונָא עטערקנָאק ןבעגעג טָאה ץנערעפנָאק יד ןוא עיצַאז
 -רָא ,ד.ס עשיסור ןייק ָאטשינ זיא רעטרע ייר ַא ןיא זַא ,ןרָאװעג טלעטשעג
 רעטעברַא עכעלטסירק יד ןשיװצ טייקיטעט ַא ןריפ לָאז סָאװ ,עיצַאזינַאג
 ,סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןָאט סע ןלָאז רעטרע עכלעזַא ןיא .םירעיוּפ ןוא
 ,(:* קעווצ םעד רַאפ סעּפורג עלעיצעּפס ןלייטסיוא ןלָאז סָאװ

 לָאצ עסיורג ַא טּפַאכעגמורַא גנוגעװַאב עשידנוב יד טָאה ןלױּפ ןיא
 סולשַאב ןטױל .ןעװעג טשינ רעירפ זיא יז ואוו ,ןטנגעג ןוא ךעלטעטש

 -ױּפ רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא (1905) דנוב ןופ ץנערעפנָאק רעט6 רעד ןופ
 טייקיטעט רעשידנוב רעד רַאפ טגרָאזעג טָאה סָאװ ,טעטימָאק-ןָאיַאר רעשיל
 טלייצרעד טעטימָאק-ןָאיַאר ןשיליוּפ ןופ רעוט ַא .רעטרע ערענעלק יד ןיא
 : םעד ןגעוו

 ןטיירב ַא ןריפ ןעמונעג רעטעברַא יד ןבָאה גנוקריוו רעזנוא ךרוד;
 רעטיירב רעד טימ ןדנוברַאפ רעמ זנוא טָאה סָאד ןוא ףמַאק ןשימָאנָאקע
 ףיא ןעמוקעג קשח רעמ טימ ןענייז רעטעברַא יד ןוא עסַאמ-רעטעברַא
 טעמכ .רוטַארעטיל רעזנוא ןענעייל ןביוהעגנָא ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ערעזנוא
 ןקידהעש-10 ַא טריפעגנייא ןעמ טָאה ךעלטעטש ןוא טעטש עשיליוּפ עלַא ןיא
 רעירפ ..."(העש 8 רָאנ רעטשרעב 800 ןטעברַא שטירזעמ ןיא) גָאט-סטעברַא
 עשידיי יד; ...העש 18 וליפא ןוא 16714 ןעועג גָאט-סטעברַא רעד זיא
 -ַאּפ םעד ןיא ליײטנָא ןויטקַא ןַא ןעמונעג ןבָאה ןליופ ןיא ןסַאמ-רעטעברַא
 -גוא טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ןענייז'ס .ףמַאק ןשיטיל

 -ןצנעלג טריפעגסיוא ןוא סיורָאפ ןעגנַאגעג זיא 'דנוב' ןופ גנוריפנָא רעד רעט
 עקידעבעל יד, .."ןעײטרַאּפ עקירעביא יד יװ ,ןקיירטש עשיטילָאּפ יד רעד

 רעשיליוּפ רעד ןיא טריפעג טָאה דנוב רעד סָאװ ,טעברַא ערענָאיצולָאװער
 ןשידיי ןלעיצניװָארּפ ןיא עיצולָאװער עצנַאג ַא טכַאמעג טָאה; ,?ץניװָארּפ

 ,טרעדורעצ ןצנַאג ןיא ייז טָאה ,גנוגעוַאב יד ןָא ןפור ייז יו ,!תודחא/ יד .ןבעל
 ןוא ןקיירטש טכַאמ ןעמ סָאװ טקעמשעג טשינ רעייז טָאה םיטַאבעלַאב יד
 ןריטַאולּפסקע וצ טצענערגַאבמוא טייקכעלגעמ יד ןעמונעגּפָא ייז ייב טָאה'מ
 עשידיי יד ןופ רָאי ןטצעל םעד זיב טָאה עכלעוו ,ײצילָאּפ יד .רעטעברַא יד
 ןעמונעג טָאה ,טרעהעג טשינרָאג ןליוּפ ןופ טעטש עניילק יד ןיא רעטעברַא
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 טָאה ןעמַאזוצ ץלַא סָאד זַא ךיז טײטשרַאפ .ןעמָארגָאּפ טימ ןדיי יד ןקערש
 ּרעטרע ליפ ןיא.. ?'תודחא' יד ףיוא םיטַאבעלַאב יד טכַארבעגפיוא קרַאטש
 -האמצרַאװש עשידיי ןוא רעטעברַא יד ןשיווצ ןסיױטשנעמַאזוצ ןעוועג ןענייז
 -ָאֹּפ טָאה'מ .ײצילָאּפ ןופ ץוש רעד רעטנוא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,סעקינ

 ןיא; ...ײצילָאּפ רעד ןבעגעגרעביא ןוא טרסמעג ייז ,רעטעברַא טרימָארג
 -עג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא יד ןוא רעטעברַא יד ןעוו ,םורַא טייצ רעצרוק ַא
 ,יז טימ טנכערעגּפָא ןיוש ךיז ייז ןבָאה ,םָארגָאּפ םעד ןופ ךיז וצ ןעמוק
 "ילוכ יד ןעמוקַאב ןבָאה'ס יװ ,ףָארטש ַאזַא ךָאנ, ...?טרעוו ןענייז ייז יו
 יז ןגַאװ ,טעטש ערעדנַא ךָאנ ןוא םָאדַאר ,ץישָאל ,ןישולַאק ןיא סענַאג

 יז ייב ןיוש ןבָאה 'תודחא' יד .תואמ עצרַאוװש ןריזינַאגרָא טשינ רעמ ןיוש
 ןעמונעג ןיוש ךיז ןעמ טָאה עיצַאזינַאגרָא רעד וצ .,םינּפ רעדנַא ןַא ןעמוקַאב
 םיטַאבעלַאב ,רעמערק .תושקב טימ ןוא םינינע ענעדישרַאפ טימ ןדנעוו
 ןגָארטעגרעטנוא ןעמ טָאה ץלַא -- תוריד ןגעוו ןדנעוו ךיז ןגעלפ טָאטש ןופ
 ,(=י "ןעמעננָא ןעמעלַא רַאפ ךיז לָאז רע זַא ,דנוב םעד

 ןופ רעייטשרָאפ 15 ןופ גנוטַארַאב ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1906 ינוי ןיא
 ןשיליוּפ ןופ ,קָאטסילַאיב ,שזדָאל ,עשרַאװ ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד
 רעביא טרעיודעג טָאה סָאװ ,גנוטַארַאב יד .דנוב ןופ .ק.צ ןוא טעטימָאק ןָאיַאר
 -גנוקינייארַאפ יד (1 :ןטקנוּפ יד ןופ גנונדרָא-גָאט ַא טַאהעג טָאה ,געט 3
 ..פ.ַא.ד.ס.ר טימ ןקיניײארַאפ ךיז טעװ דנוב רעד ןעוו ,.ל.פ.ק.ד.ס טימ ןעמרָאפ
 ןשילױּפ ןטימ סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד ןשיווצ ןעגנודניברַאפ יד ןגעו (2
 -עג ןייז ןפרַאד ייז ױזַא יוװ --- ןענייארַאפ עלענַאיסעּפָארּפ (3 .טעטימָאק-ןָאיַאר
 ,ןלױּפ רַאפ סעיצַאקילבוּפ עשירַארעטיל יד (4 .ךיז ןשיוצ ןדנוברַאפ ןוא טיוב
 גנואיצַאב יד (6 .ץנעגילעטניא רעשידיי-שילוּפ רעד ןשיװצ טייקיטעט יד (5
 -לוש רעד ןיא קיטקַאט יד (8 .תוליהק עשידיי (7 .ןלױּפ ןיא ןעײטרַאּפ יד וצ
 יד ןעמ טָאה טייצ ןיא קחוד בילוצ ,רעטילימ ןשיווצ טעברַא יד (9 .עגַארפ
 ,ןעלדנַאהַאב וצ ןזיוװַאב טשינ ןגַארפ 2 עטצעל

 -ער ןייק ןעמענוצנָא טשינ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא טקנוּפ ןטשרע ןגעוו
 -ָאטירעט ַא ןדנירג וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא טקנוּפ ןטייווצ ןגעוו .עיצולָאז
 יד ןקיניײארַאפ ןוא ןריפוצנָא ידכ ,ןלױוּפ ןיא דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא עלַאיר
 ,סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא עלַא ןופ טייקיטעט

 -ײארַאפ וצ ןטערטוצ ךיילג ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא טקנוּפ ןטירד ןגעוו
 ,ל.ּפ.ק.ד,ס ןופ ןענייארַאפ יד טימ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשידנוב יד ןקינ
 ןופ עיצולָאזער רעד ןיא ןרָאװעג ןזיוװעגנָא ןענייז סָאװ ,ןעגנוגנידַאב יד ףיוא
 עשיאייצילָאּפ ערעווש יד בילוצ ,(244 .ז עז) דנוב ןופ ץנערעפנָאק רעט7 רעד
 ,ןריזילַאגעל טשינ ןענייארַאפ ,פָארּפ יד ןעמ לָאז ןלױוּפ ןיא ןעגנוגנידַאב
 רעקיטליגדנע ןייק זיא ןענייארַאפ .ּפָארּפ יד ןיא סעיצקעס עלַאנָאיצַאנ יד ןגעוו
 ןעגנוניימ עכעלטע ןעוועג ןענייז'ס לייוו ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא טשינ סולשַאב
 .םעד ןגעוו

 -ַאגרָא ףרַאד .ק.צ רעד זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא טקנוּפ ןטרעפ ןגעוו
 וצ עבַאגפיוא יד ןבָאה לָאז סָאװ ,עּפורג עשירַארעטיל ערעדנוזַאב ַא ןריזינ
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 רעשידי רעד ןופ ןשינעפרעדַאב עשירַארעטיל עלעיצעּפס יד ןקידירפַאב

 "ייווצ רעדָא עכעלטנכעוו ַא ןבעגסױרַא לָאז'מ ; ןליוּפ ןיא גנוגעווַאב-רעטעברַא

 "רָא ןשילױּפ ַא ךיוא יװ ןלױּפ רַאפ גנוטייצ-רעטעברַא עשידיי עכעלטנכעוו

 .דנוב םעד עגונ ןענייז סָאװ ,ןגָארּפ עטמיטשַאב ןגעוו ןרושָארב עשיליוּפ ןוא ןַאג

 עטנַאלּפעג יד ןעניישרעד ןבױהנָא לָאז'ס זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב ךיוא זיא'ס

 .דנוב ןופ טפירשטייצ עשידיי עכעלטפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ

 ןופ ןסולשַאב עקינייא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז טקנוּפ ןטפניפ ןגעוו

 עשיטסידנַאגַאּפָארּפ ַא ןדנירג ןגעוו ךיוא יוװ ,רעטקַארַאכ ןלענָאיצַאזינַאגרָא

 .שידיי ןענרעל וצ ןסרוק ןריזינַאגרָא ןוא לוש

 רעד ןגעוו עיסוקסיד ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא טקנוּפ ןטסקעז םייב

 .ןרָאװעג ןעמונעגנָא טשינ זיא עיצולָאזער ַא רעבָא ,,ס.פ.פ טימ גנואיצַאב

 םעד ןגעוו עיצולָאזער ערעגנעל ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא טקנוּפ ןט7 םייב

 יייז וצ גנואיצַאב יד ןוא סעיצקנופ ערעייז ,תולהיק עשידיי יד ןופ רעטקַארַאכ

 -סנגעמרַאפ ןכיוה םעד בילוצ; : ןרָאװעג טגָאזעג זיא עיצולָאזער רעד ןיא

 טנעה יד ןיא תוליהק עשידיי יד ןופ גנוטלַאװרַאּפ יד ךיז טניפעג זנעצילַאוװ

 ללכב ןוא טַאירַאטעלָארּפ םעד ןדָאש ליפ טגנערב סָאד .םידיגנ עשידיי יד ןופ

 יַאב ךיז ףרַאד הליהק רעד ןופ טייקיטעט יד, ...?ןטכיש-סקלָאפ עטיירב יד

 ךיז ןעמענרַאפ ייז תעב ,"סעיצקנופ עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ טימ רָאנ ןצענערג

 יָאטש ענײמעגלַא ןעמענרַאפ ךיז ןפרַאד'ס עכלעוו טימ ,סעיצקנופ טימ ךיוא

 סעבַאגפיוא ערעייז ןליפרעד ןענעק ןלעװ תוליהק יד .ןעגנוטכירנייא עשיט

 ,ןטקעריד ,םענײמעגלַא ןופ טנורג ןפיוא ןרעוו טריזינַאגרָאער, ןלעוו ייז ןעוו

 "ךסַאלק םעד ןקעדפיואק ףרַאד'מ ..."טכערילַאװ ןעמייהעג ןוא ןכיילג

 -טַאלּפ רעזנוא ןלעטשנגעק ריא ,ענימג רעקיטנייה רעד ןופ רעטקַארַאכ

 טרפב ענימג רעשידיי רעד ןוא ללכב גנוטלַאװרַאפטסבלעז רעד ןגעוו םרָאפ

 -ידנעטשלופ יד -- ןרעוו לָאז ןסַאמ עטיירב יד רַאפ גנוזָאל יד זַא ,ןבערטש ןוא

 .(?** (הליהק) "ענימג רעשידיי רעד ןופ גנוריזיטַארקָאמעד עק

 רעייטשרָאפ ןופ ץנערעפנָאק עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1906 ילוי ןיא

 טריטנעזערּפער ןבָאה ןטַאגעלעד 17 ,ןלױּפ ןיא גנוגעוװַאב רעשידנוב רעד ןופ

 ,קצָאלּפ ,םָאדַאר ,ןילבול ,שטירזעמ ,ץעלדעש :טעטש יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד

 ,וָאכָאטסנעשט ,ןידנעב ,שילַאק ,ַאלָאװ-אקסנודז ,עשזמָאל ,ץלעק ,קעװַאלצָאלוװ

 "וּפ ןופ רעייטשרָאפ ןעוועג ךיוא ןענייז'ס .ווָאקירטעיּפ ,ןישזעשזב ,וָאשַאמָאט

 טָאה ,געט 4 טרעיודעג טָאה סָאװ ,ץנערעפנָאק יד .שזדָאל ןופ ןוא טעטימָאק ןשיל

 ָאיסעּפָארּפ (3 ,עיצַאזינַאגרָאער (2 ,ןטכירַאב (1 :גנונדרָא-גָאט ַאזַא טַאהעג

 רָאפנעמַאזוצ רעטעביז (5 ,עדנַאגַאּפָארּפ ןוא עיצַאטיגא (4 ,ןענייארַאפ עלענ

 .ָא,ב (8 ,ןעלטימ-טלעג (7 ,ץנעגילעטניא רעד ןשיוװצ טעברַא יד (6 ,דנוב ןופ

 ערעדנַא וצ גנואיצַאב (10 ,רעטילימ ןשיוצ טעברַא יד (9 ,(ןעגנולײטּפָא-ףמַאק)

 ,סנדישרַאפ (11 ,ןעײטרַאּפ

 םורַא ןרירטנעצנָאק טעטש ערעסעדג יד זַא ,טלייצרעד ןבָאה ןטכירַאב יד

 ןענייז ןעמַאזוצ .ךעלטעטש ןוא טעטש עקימורַא יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ךיז

 ןיא .ןלױּפ ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש 80 ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב ןַארַאפ

34 



 עשרַאװ ץוחַא) רעטעברַא עשידיי טנזיוט 40 רעביא ןַארַאפ ןענייז רעטרע יד
 ןענייז סָאװ ,ןָאיַאר ןשילוּפ ןיא ןעײטרַאּפ ערעדנַא יד ןופ .(שזדָאל ןוא
 טרָא עטשרע סָאד .ס.ס יד טמענרַאפ ,רעטעברַא עשידיי יד ןשיווצ קיטעט
 -רַא עשידיי יד ףיוא העּפשה עניילק ַא טָאה יז ךיוא רעבָא ,גנוקריוו ריא טיול
 יד זיא --- װָאכָאטסנעשט ןוא קצָאלּפ ןיא -- רעטרע ייווצ ןיא זיולב .רעטעב
 -רַא עשידיי יד ףיוא .ל.ּפ.ק.ד.ס ןופ סולפנייא רעד .דנוב ןופ רעקרַאטש .ס.ס
 טייקיטעט רעד ןגעוו טלייצרעד ןבָאה ןטכירַאב יד .רעקיטשינ ַא זיא רעטעב
 ןעגנולמַאזרַאפ ,ןקיירטש ןגעוו ,טיבעג ןשימָאנָאקע ןוא ןשיטילָאּפ ןפיוא
 ,ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ ןופ גנודנירג ןוא

 םעד ןטלַאהניא ףרַאד'מ יצ ןעוװועג ןענייז ןטייקנדישרַאפ-סגנוניימ
 זַא ,םעטסיס ןטלַא םייב ןטלַאה ךיז לָאז'מ רעדָא טעטימָאק-ןָאיַאר ןשילױּפ

 ערענעלק יד ףיוא החגשה יד ןבָאה ןלָאז סעיצַאזינַאגרָא ערעסערג עטמיטשַאב
 לָאז'מ יצ טייקימיטשנייא ןייק ןעוועג טשינ ךיוא זיא'ס .רעטרע עשינכש יד ןופ
 ןבָאה רענגעק יד .סעיצַאזינַאגרָא עיינ יד ןיא עיצַאזיטַארקָאמעד יד ןריפכרוד
 ןרַאפרעד שיטילָאּפ גונעג טשינ ךָאנ זיא טפַאשרעדילגטימ יד זַא ,ןזיװעגנָא
 ףוסל .,ןעגנוגנידַאב עשיאיײצילָאּפ יד בילוצ ןָאט טשינ ךיוא סע רָאט'מ ןוא

 ןשיליוּפ םעד ןטלַאהוצנייא (7 ןגעק ןעמיטש 9 טימ) ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא
 ןרָאװעג טמיטשַאב ךיוא זיא טייהרעמ רעבלעז רעד טימ .,טעטימָאק-ןָאיַאר
 טעמכ ."רעטרע יד ףיוא ןטפַאשרעּפרעק עקידנריפנָא יד ןריזיטַארקָאמעד וצ;
 ינַאגרָא עקיטרָא יד רַאפ ןטוטַאטס ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז קימיטשנייא
 ,סעיצַאזינַאגרָא עלַא טרעהעג ןבָאה סע ןכלעוו יצ ,ןָאיַאר ןרַאפ ןוא סעיצַאז
 -נָאק יד ףרָאװעג ןסָאלשַאב זיא קימיטשנייא .שזדָאל ןוא עשרַאװ ןופ ץוחַא
 רעשידנוב רעקידרעירפ רעד ןופ עיצולָאזער יד רעטנוא טציטש ץנערעפ
 וא ןליוּפ ץנַאג רַאפ טעטימָאק ןלַאירָאטירעט ַא ןדנירג ןגעוו גנוטַארַאב
 ,(=5 רעכיג סָאװ ןעשעג לָאז סָאד זַא ,קיטיונ טגנידַאבמוא רַאפ טלַאה

 .ןָאיַאר רעוועיק ןופ ץנערעפנָאק עט4 יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1906 ילוי ןיא
 רעוועיק רעד זַא ,ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא טוטַאטס םענעמונעגנָא ןיא
 -נעמערק :טעטש יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד םורַא טמענ ןָאיַאר
 -רעשט ,ווָאקרעצָאלעיב ,וָאקרַאכ ,ינמאר ,ינבול ,יקולירּפ ,עװַאטלָאּפ ,גושט
 ,ןישזעינ ,ווָאגינרעשט ,וועשטשישזר ,וָאקליסַאװ ,וָאטסַאפ ,עלעימס ,סאק
 -נָאק יד .(ןענָאיַאר-רעטנוא) טעטש יד םורַא רעטרע עשינכש יד ןוא ווָאכולג
 ןוא טייקיטעט יד ןרעטיירברַאפ ןגעוו ןסולשַאב ייד ַא ןעמונעגנָא טָאה ץנערעפ
 זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ןרעדנַא ןשיוצ .סעיצַאזינַאגרָא יד ןקיטסעפרַאפ
 רעד ןיא גנוטייצ עכעלגעט ַא ןבעגוצסױרַא קיטיונ זיא דנַאלסור-םורד רַאפ
 .ךַארּפש רעשיסור

 רעלמָאה ןופ ץנערעפנָאק ַא ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא שדוח ןבלעז ןיא
 ענעמונעגנָא יד ןשיוװצ .1,200 רעביא ןעוועג זיא רעדילנטימ לָאצ יד .,ןָאיַאר

 -עַּפס ַא רעטרע יד ףיוא ןפַאש וצ ןסולשַאב ןעוועג ךיוא ןענייז סעיצולָאזער
 ןשיװצ טעברַא רעד רַאפ עּפורג ַא ןריזינַאגרָא ,רוטַארעטיל רַאּפ דנָאפ ןלעיצ
 רעייז בילוצ .ס.ס יד ןפמעקַאב וצ טייקיטױנ רעד ןנעװ ןוא םירעיוּפ יד
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 ןוא ןעמָארגָאּפ ןגעוו עיצולָאזער רעד ןיא ,קיטקַאט ןוא עיגָאלָאעדיא רעשלַאפ

 -טּפיוה יד טליּפש ןעמָארגָאּפ יד ןיא; :ןרָאװעג טגָאזעג זיא ץושטסבלעז

 "רעדיוװ ןטנּפָאװַאב םעד קרַאטש רעייז טרעװשַאב סָאװ ,רעטילימ סָאד לָאר

 יד ןוא ץושטסבלעז ןופ גנוקריוו עלַארָאמ יד טכַא ןיא קידנעמענ ,דנַאטש

 -טסבלעז ןופ ןצונ יד ןזיוועג ןבָאה סָאװ ,םָארגָאּפ רעקָאטסילַאיב ןופ ןטקַאפ

 "נוב יד ץנערעפנָאק יד טרידנעמָאקער ,םָארגָאּפ-רעטילימ ַא ןיא וליפא ץוש

 ךיז ףרַאד רעכלעוו ,דנַאטשרעדיװ ַא ןריזינַאגרָא וצ סעיצַאזינַאגרָא עשיד

 -ילימ םעד ןוא סענַאגילוכ יד ןגעק ףמַאק ןיא םָארנָאּפ ַא תעב ןקירדסיוא

 ."ןפוא ןשינַאזיטרַאּפ ַא ףיוא רעט

 ןיא סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ ןצנערעפנָאק ןעוועג ךָאנ ןענייז 1906 ןיא

 "עטַאקעי ,רעצעלדעש ,רעקסבעטיוו ,רענדָארג ,רעקסניווד ,רעגיר ,רענליוו

 -ַאר לייט ַא ןיא ןענייז רָאי ןופ ךשמב .ןענָאיַאר עיעדנַא ןוא רעװַאלסָאניר

 .ןצנערעפנָאק עכעלטע וצ ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענָאי

 -ַאגרָא עשידנוב יד ןופ ץנערעפנָאק ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1907 ץרעמ ןיא

 ןטערטרַאפ ןעוועג ךיוא ןענייז סע .ןָאיַאר רעװַאלסָאנירעטַאקעי ןיא סעיצַאזינ

 ןעמונרַאפ ךיז טָאה ץנערעפנָאק יד .,זַאקװַאק ןופ סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב

 ןיא .ּפ.ַאד.ס.ר ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד טימ ךיז ןקיניײארַאפ ןופ םינפוא יד טימ

 ,סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ ןָאיַאר ַא ןפַאש ןגעו ןוא טיבעג רענָאד ןוא םירק

 רעד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס .ַאלסָאנירעטַאקעי ןופ טייוו ןענייז סָאװ

 ירַאפ ,ָאי ןענעק סָאװ ,יד ןוא שידיי ןייק ןענעייל טשינ ןעק רעטעברַא בור

 ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא םעד תמחמ .שידיי ןשיוװטיל םעד טשינ ןעייטש

 ָאיצַאנ םעד ןגעוו שיסור ףיוא רוטַארעטיל ערעלוּפָאּפ, ןבעגוצסױרַא סולשַאב

 ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד ןופ קיטירק רעד ןגעוו ןוא דנוב ןופ םַארגָארּפ ןלַאנ

 ."םוטנדיי םניא

 ןופ עגַארפ רעד ןבעגענּפָא טײקמַאזקרעמפיוא ךס ַא טָאה ץנערעפנָאק יד

 טשינ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא קימיטשנייא .,רַאפעג רעקידהאמצרַאװש רעד

 רעצרַאװש רעד ןופ רָארעט ןפיוא ןלַאפנָא עשינַאזיטרַאּפ טימ ןרעפטנע וצ

 ַאגרָא ןעמ לָאז ןגעקַאד .רעטרע ערעדנַא ןוא לָאּפָאטילעמ ,ווָאטסָאר ןיא האמ

 ןריפ ןוא סעקישטשמָארנָאּפ יד ןגעק ףמַאק םוצ ןטעטימָאק-רעטעברַא ןריזינ

 ןריקסַאמעד ךיוא יװ טּפַאשלעזעג רעד ןיא טעברַא-גנורעלקפיוא עטיירב ַא

 יי סענַאגילוכ יד רַאפ עיצַארטסינימדַא--גנוריגער רעד ןופ ףליה יד

 ײנַאגרָא עשידנוב יד ןופ ץנערעפנַאק ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1907 ילוי ןיא

 ןוא טעטש יד ןופ ןטַאגעלעד ןעוועג ןענייז'ס .דנַאלסור-םורד ןופ סעיצַאז

 ןופ ןוא רימָאטישז ,וועשטידרעב ,וועיק ,וועינישיק ,סעדָא :ןענָאיַאר ערעייז

 ןגַארפ ןעמונעגמורַא טָאה גנונדרָא-גָאט יד ,טעטימָאק רעילָאדָאּפ-רענילָאװ

 וצ ןטַאגעלעד ןביילקסיוא ,עמוד רעטירד רעד וצ עינַאּפמַאק-לַאװ רעד ןופ

 רָאפנעמַאזוצ ןשידנעלסור ןקידנעמוק ןגעוו ,ּפ.ַא.ד.ס.ד ןופ ץנערעפנָאק רעד

 ץנערעפנָאק יד .דנַאלסור-םורד ןיא טייקיטעט יד ,ןענייארַאפ ,פָארּפ יד ןופ

 ןלַאװ יד ןיא ךיז ןקילײטַאב רַאפ טגָאזעגסױרַא קימיטשנייא ךיז טָאה

 דנַאלסור-םורד ןיא גנוגעװַאב עשידנוב יד ןלייטעצ וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס
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 סעינרעבוג רעילָאדָאּפ ןוא רענילָאװ ,רעװַאטלָאּפ ,רעוועיק : ןלייט ייווצ ןיא
 עקימורַא ןוא ווַאלסָאנירעטַאקעי ,וועינישיק ,סעדָא ,ןָאיַאר ןייא ןדליב ןלָאז

 .ןָאיַאר ןטייוצ ַא ןדליב ןלָאז םירק ךיוא יו ןטיבעג

 ץנעדנעט רעד ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג ןענייז ןצנערעפנָאק ענָאיַאר יד

 -עד ןוא עשיטַארקַאמעד רעמ ףיוא גנוגעװַאב עשידנוב יד ןעיובוצרעביא

 -רַאפ ךיז ןעמ טָאה ןצנערעפנָאק ענָאיַאר יד ףיוא .תודוסי עטריזילַארטנעצ

 -יל ןענייארַאפ .סָארּפ ,עדנַאגַאּפָארּפ ,עיצַאזינַאגרָא ןופ םינינע טימ ןעמונ

 -ימ ןשיווצ טייקיטעט ,ץושטסבלעז ןוא (.ָא.ב) ןעגנולײטּפָא-ףמַאק ,רוטַארעט

 ןענייזס ואוו ,ןטנגעג יד ןיא .רעטעבױַא עכעלטסירק ןוא םירעיוּפ ,רעטיל

 עגנערטש ןעמונעגנָא ןעמ טָאה ,סעיצַאירּפָארּפסקע ןופ ןלַאפ ליפ ןעוועג

 רַאפ טלעג ןעמענ רעדָא ייז ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ ןטסידנוב רַאפ ןטָאברַאפ

 ךיוא ןענייז'ס .םיטַאבעלַאב ןוא םירחוס טימ ןכַאמּפָא ייב עיצַאזינַאגרַָא רעד

 זיא ןָאיַאר רעסיורג א) ןענָאיַאר-רעטנוא ןופ ןצנערעפנָאק ערענעלק ןעוועג

 עלַאינרעבוג עלעיצעּפס ןוא (ןענַאיַאר-רעטנוא עכעלטע ףיוא טלייטעצ ןעוועג

 ענײמעגלַא ןוא עשידנוב רעדָא ןלַאװ-עמוד יד טימ תוכייש ןיא ןצנערעפנָאק

 ,ןרָאפנעמַאזוצ-ײטרַאּפ

 ,םיחטש עיינ ףיוא טרעטיירבעגסיוא ךיז טָאה גנוגעװַאב עשידנוב יד

 טַאהעג טשינ ןבָאה ןדיי ואוו ,בשומה-םוחת םעד ןיחמ רעטרע ןיא וליפא

 ,סעיצַאזינַאגרָא ןוא סעּפורג עשידנוב ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז ,טכערניואוו ןייק

 -ָאיצַאזינַאגרָא םוש ןָא ,ןײלַא ךיז ןופ ןענַאטשטנַא ייז ןענייז ןלַאפ ליפ ןיא

 יד ןופ רעדנירג יד ןענייז רעטרע לָאצ ַא ןיא ,ןסיורד ןופ גנוקריוו רעלענ

 -ער ַא טימ ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס עקיניזטסואווַאב ןעוועג סעיצַאזינַאגרָא עיינ

 ןענייז ןוא .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד וצ טרעהעג רעירפ ןבָאה ייז ,שזַאטס ןרענָאיצולָאװ

 ןוא רעטעברַא ןשידיי ןופ טרָא סָאד זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג ףוסל

 ןגעו ןרָאװעג טעטכירַאב זיא ,לשמל ,ױזַא .דנוב ןיא זיא טנעגילעטניא

 -סידנוב טעטש רעמירק עלַא ןיא ךיז ןדליב טייצ רעטצעל רעד רַאפ, : םירק

 דנוב רעד סָאװ ,טקַאפ רעד שיטסירעטקַארַאכ זיא'ס .סעיצַאזינַאגרָא עשיט

 -עט ןייז ןעלקיװטנַא וצ ידכ ,ךַאז ןייק ןָאטעג טשינ טָאה עיצַאזינַאגרָא ןַא סלַא

 סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטסידנוב עקיזָאד יד ןופ דוסי םעד .םירק ןיא טייקיט

 רעקיצניוװ רעדָא רעמ ךעלנייוועג ןדליב ,ןײלַא ךיז ןופ סיואכרוד ןעײטשטנַא

 ךיז ןטלַאּפש עכלעוו ,רעטעברַא עשידיי ערעסעב ןופ סעּפורג עקידנטיידַאב

 -עגלַא יד ןענייז רעירפ ...?ײטרַאּפ רעד ןופ ןענָאיַאר עשיטָאטש יד ןופ ּפָא

 1905 רעבָאטקָא ךָאנ ,סעּפורג עניילק ןעוועג סעיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ עניימ

 ןשינעפרעדַאב יד; רעבָא ,סעיצַאזינַאגרָא-ןסַאמ עסיורג ןרָאװעג ייז ןענייז

 יד טיונעג טָאה סָאד .טקידירפַאב טשינ ןביילב טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ

 עקידנעטשבלעז ַא ןביוהנָא ןוא ךיז ןלייטוצסיוא רעטעברַא עשידיי ערעסעב

 ,(311 "ףסַאמ רעשידיי רעד ןשיווצ טעברַא

 ןעמענרַאפ וצ ךיז ןעמוקעגסיוא ךיוא זיא סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד

 ערעייז ןופ טיבעג ןיא ןעוועג טשינ רָאג ךעלטנגייא ןענייז סָאװ ,םיקסע טימ

 עלַאמרָאנמוא יד ןיא ןבעל סָאד לייו ,ןוט טזומעג סע טָאה'מ .ןבָאגפיוא
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 עשידיי ַא יװ .ןפרָאװעגנָא ייז סע ןבָאה דנַאלסור ןשירַאצ ןופ ןעגנוגנידַאב

 ןריפ וצ עבַאגפיוא יד טַאהעג טשינ דנוב רעד טָאה ,עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא

 םענרַאפ רעד ןענָאיַאר עסיוועג ןיא זיא ךָאד .םירעיוּפ ןשיװצ טייקיטעט ַא

 ןגעו .רעסיורג ץנַאג ַא ןעוועג רעפרעד יד ןיא טעברַא רעשידנוב רעד ןופ

 ןופ ןסקַאװ ןענָאיַאר ערעזנוא; :ןַאמלוש .װ ןבירשעג טָאה עגַארפ רעד

 "רַא רעשידיי רעד ייב זיא ךיז ןריזינַאגרָא םוצ גנובעדטש יד .גָאט וצ גָאט

 רענילָאװ ןיא טּפױהרעביא ,ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא ןיא עסַאמ-רעטעב

 . עקיזָאד יד ןופ ןקע עלַא ןופ .סיורג רעיוהעגמוא ,סעינרעבוג רעילָאדָאּפ ןוא

 טיג !זנוא טריזינַאגרָא :יײרשעג-דלַאװג ןייא רָאנ רימ ןרעה ןטנגעג

 ייב ,טייקכעלגעמ יד םיוק ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא ערעזנוא !ןשטנעמ

 רעניילק ַא ןיא שטָאכ ןקידירפַאב וצ ,ןטפערק ןופ דנַאטשוצ ןקיטציא םעד

 -ַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןשיוװצ טעברַא .ד.ס רעד ןופ ןשינעפרעדַאב יד סָאמ

 ךיז ןפערט וצ רעטרע עלַא ןיא טעמכ ןעגנואווצעג ייז ןענייז ָאד ןוא ,טַאיר

 יד ןשיװצ ךיוא ןטעברַא וצ טייקידנעווטיונ רעכעלדיימרַאפמוא רעד טימ

 ביוא ,רָאנ ןשילַארָאמ ןיא טשינ ,ןעגנואווצעג ןענייז ייז גָאז ךיא .םירעיוּפ

 קידנעניפעג; .. .*טרָאװ ןופ ןעניז ןשיזיפ ןייר ןיא ,ןקירדסיוא ױזַא ךיז ןעק'מ

 ןעק ,ףרָאד ןטימ ןעגנואיצַאב עטקעריד ןוא עקידנעטש ,עכעלריטַאנ ןיא ךיז

 זומ ןעמ ןוא טעברַא רעקיזָאד רעד ןופ ןגָאזּפָא טשינ ןפוא םושב ךיז ןעמ

 ןקידירפַאב וצ ידכ ,זיא טשינ לפיוו שטָאכ ןלייטסיוא ןטפערק עטצעל יד ןופ

 עשידנוב ..."םירעױּפ יד ךיוא זיא טשינ לפיוו ףיוא שטָאכ עקַאט רעדיוו

 ואו ,רעפרעד יד ןיא טנעיילעג ןוא טײרּפשרַאפ ךס ַא ןעמ טָאה ןפורפיוא

 ןגעוו טַאהעג ןבָאה םירעיוּפ יד םגה ,רעלוּפָאּפ קרַאטש ןעוועג זיא דנוב רעד

 ָאי םירעױּפ יד רעבָא ןבָאה ךַאז ןייא .גנולעטשרָאפ עקידלּפענ ץנַאג ַא םיא

 ןוא ןרענָאיצולָאװער ןוא ןדיי ןענייז ןטסידנוב יד :רעכיז ףיוא טסואוועג

 ואו) '?עישז דנוב וט עידג'; .סעקינוװָאנישט ןוא םיצירּפ יד ןגעק ןענייז

 ...?טָאטש ןיא קידנעמוק ,םירעיוּפ יד ךָאנ ךיז ןגערפ (? דנוב רעד ָאד טניואוו

 ,ןרָאטַאטיגַא ןרעדָאפ ייז ;ןעגניטימ ףיוא ,ןדָאכס ףיוא רענדער ןרעדָאפ יז,

 טימ ,טגנידַאבמוא ,גנערטש סע ןרעדָאפ ייז ןוא ,(ךעלטעלב) יןטסעפינַאמ/

 סעיצַאזינַאגרָא .ד.ס עשיניַארקוא יד ..."?טייקיקענטרַאה רעשירעיוּפ תמא ןַא

 -- אקליפס יד ןוא ייטרַאּפ .דיס עשיניַארקוא -- ןעײטרַאּפ עדייב ןופ

 ללכב דנַאלסור-םורד ןופ ןלייט עסיורג ןיא ןענייז ןוא ךַאװש ןעוועג ןענייז

 רעבירעד זיא םיא .םוטעמוא טעמכ ןעוװעג זיא דנוב רעד .ןעוועג טשינ

 ןדנַאברַאפ-םירעוּפ ןוא ןטעטימָאק-םירעױוּפ ןפַאש וצ ןײלַא ןעמוקעגסיוא

 יד ןבָאה רעטרע ייר ַא ןיא .סעיצקַא ןוא עיצַאטיגַא רעייז טימ ןריפנָא ןוא

 ןוא רערעל -- ןטנעגילעטניא עשיפרָאד טימ ןעמַאזוצ טעברַאעג ןטסידנוב

 .ר.ס ,אקליּפס ,ד.ס רעניַארקוא ןופ רעדילגטימ טימ ךיוא יו --- רעשדלעפ

 "ןסַאמ עסיורג טריפעגכרוד ןבָאה ןדנַאברַאפ-םירעיוּפ יד ..ּפַא.ד.ס.ר רעדָא

 טעברַא יד .רעפרעד יד ןיא סעיצקַא ערעדנַא ןוא ןקײרטש-רַארגַא ,ןעגניטימ

 ,םימעט ערענָאיצולָאװער ענײמעגלַא בילוצ זיולב טשינ קיטיונ ןעוועג זיא
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 -האמצרַאװש יד ןופ עיצַאטינַא-םָארגָאּפ רעד וצ גנוקריוונגעק סלַא ךיוא רָאנ
 ,(2 סעקינ

 יד ֹוצ רַאלוקריצ ַא ןיא דנוב ןופ .ק.צ רעד טָאה 1906 רעבָאטקָא ןיא
 -ַנָא םירעיוּפ יד ןשיווצ טעברַא יז ףרַאד ללכב זַא ,ןזיוועגנָא סעיצַאזינַאגרָא
 -טשינ יד בילוצ ..ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ ןלייט עשידנוב-טשינ יד ךרוד ןרעוו טריפעג

 -עצ עקיטיונ יד ןריפוצכרוד ךעלגעמ טשינ ךָאנ זיא ,ןעגנוגנידַאב עלַאמרָאנ
 -טעברַא םעד ןעמ לָאז לייורעד .טיבעג םעד ףיוא טעברַא רעד ןופ גנולייט
 יד ןיא .ּפ.ַאד.ס.ר ןופ טעטימָאק ןשיטָאטש ןיימעגלַא םעד ןבעגרעביא טיבעג
 גנוקינייארַאפ-רעדיוו רעד ךָאנ) ןַארַאפ ןענייז ןטעטימָאק עכלעזַא ואוו ,רעטרע
 ,ד,ס ןשיטָאטש םענײמעגלַא םעד ןיא ןייז טפרַאדעג דנוב ןופ רעיײטשרָאפ ןבָאה
 -לַארטנעצ רעד טָאה רעטילימ ןשיװצ טעברַא רעד ןגעוו ךיוא ,(טעטימָאק

 סלַא זַא ,סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב עקיטרָא יד גנוזיײונָא ןַא ןבעגעג טעטימָאק
 סעיצַאזינַאגרָא ערענָאיצולָאװער-שירעטילימ יד ןופ גנוריפנָא יד ףרַאד ללכ

 ..פ.ַא.ד.ס.ר ןופ ןטעטימָאק עשיטָאטש:ןײמעגלַא יד ןופ תושר ןיא ןעניפעג ךיז

1 
 לא 8

 ןשיטַארקָאמעד םעד ןריפוצכרוד טימַאב ךיז ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא יד
 ערעווש יד .ןעגנורעטש עטסנרע ףיוא טנגעגַאב ךיז ןבָאה ייז רעבָא ,ּפיצנירּפ
 דנַאל ןופ ןלייט עסיורג ןיא דנַאטשוצ-סגירק רעד ,ןעגנוגנידַאב עשיאייצילָאּפ
 -טיוט ַא ןעמוקַאב וצ רַאפעג רעקידרדסכ ןיא סעיצַאזינַאגרָא יד ןטלַאהעג ןבָאה
 -ַאב טלָאװ גנוריזיטַארקָאמעד עטנעװקעסנָאק ןוא עקידנעטשלופ ַא .ּפַאלק
 "נא ןַא ןופ הביס ַא ןעוועג ךיוא זיא'ס ,רַאפעג יד טָא טרעסערגרַאפ קידנטייד
 ,גנוגעװַאב רעד וצ ןענַאטשעגוצ טציא ןענייז ןסַאמ עסיורג ,רעטקַארַאכ ןרעד
 עיינ יד ןופ ךס ַא .סעיצַאזינַאגרָא עיינ ןענַאטשטנַא ןענייז רעטרע ליפ ןיא
 ןוא עשיטילָאּפ ןיא טנװַאהַאב קינייװ ןוא יור ןעוועג ךָאנ ןענייז רעדילגטימ
 רעבירעד טָאה'מ .גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ םינינע עשיטערָאעט
 גנוריזיטַארקַאמעד יד ןעמ טָאה םעד תמחמ .קיטכיזרָאפ ןעלדנַאה טזומעג
 טשינ סעיצַאזינַאגרָא ערענעלק עסיוועג ןיא ןוא זייוונפוטש ןריפכרוד ןעמונעג
 טימ ןעוועג זיא ךעלנע .ןרָאפנעמַאזוצ ןוא ןצנערעפנָאק וצ ןלַאװ טריפעגכרוד
 זיא לעיּפיצנירּפ ,ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ יד ןריזילַאגעל ןגעוו עגַארפ רעד

 רעבָא ,ןריזילַאגעל ןעמ ףרַאד ןענייארַאפ .פָארּפ יד זַא ,ןעוועג סולשַאב רעד
 ןוא רעוט יד ייצילָאּפ רעד ןבעגסױרַא טסייה סָאד זַא ,רָאלק ןעוועג זיא'ס

 טשינ ךיז ןעמ טָאה רעבירעד ,טייקיטעט .פָארּפ עצנַאג יד רַאפעג ןיא ןלעטש
 ,סולשַאפ ףעד ןריפסיוא טימ טלייאעג

 וצ טעטילַאגעלמוא ןופ גנַאגרעביא ןגעװו עגַארפ יד טָאה 1906 ןיא

 ,טייקיטעט רענעפָא וצ עיצַאריּפסנָאק רעטסגנערטש ןופ --- ןעמרָאפ עלַאגעל
 סעיצַאזינַאגרָא יד ןעיוב ןוא עדימַאריּפ עלענָאיצַאזינַאגרָא יד ןעיירדרעביא ןופ
 טייקרעכיז-טשינ יד .טייקמַאזקרעמפיוא ךס ַא ןעמונרַאפ --- ףיױרַא ןטנוא ןופ
 -רטנָאק ןוא עיצולָאװער ןופ שימעג רעד ,דנַאל ןיא עגַאל רעשיטילָאּפ רעד ןופ
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 ןוא תוקפס ןפורסיורַא טזומעג רעוט ןוא רעדילגטימ יד ייב טָאה עיצולָאװער

 זיא'ס .םינינע עלענָאיצַאינַאגרָא יד עגונב גנומיטש ערעכיז-טשינ ַא ןפַאש

 -טיונ:סנבעל עטרַאה ןוא ןּפיצנירּפ עקיטכיר ןשיװצ עיזילָאק ַא ןעוועג

 ,ןטייקידנעוו

 עטסקיטכיוװ יד; :טגָאזעג םעד ןגעוו טרעו עשרָאװ ןופ טכירַאב ַא ןיא

 עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ רעד ןיא טריטַאבעד טציא טרעוו עכלעוו ,עגַארפ

 -ַאגרָא רעד ןופ ןרעפס עלַא ןיא; ..."עיצַאזינַאגרָאעװ --- יד זיא דנוב ןופ

 ,ןזיוװַאב עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָאער רעד ןופ רענגעק ךיז ןעניפעג עיצַאזינ

 ןקיטציא םעד ןיא ךעלגעממוא שיטקַאפ זיא דנַאטשוצ-סגירק םעד בילוצ זַא

 -עד ףױא עיצַאזינַאגרָא רעזנוא ןלעטשוצנייא ןוא ןעיובוצרעביא טנעמָאמ

 ,קימיטשנייא קידנעייז ,םירבח לייט רעטסערג רעד, ..."תודוסי עשיטַארקָאמ

 -כרוד טשינ טציא ךעלקריוו רימ ןענעק עיצַאזיטַארקַאמעד עמָאקלופ ןייק זַא

 זיב ןוא קידנעווטיונ זיא עיצַאזינַאנרָאער יד זַא ,ךָאד ןעניפעג ,ןבעל ןיא ןריפ

 עיצַאזינַאגרָאער יד, ...?ןריפוצכרוד יז ךעלגעמ ךיוא זיא דַארג ןסיוועג ַא

 רעטנזױט רעקילטנעצ יד ןופ, ..."ןיז ןוויטיזָאּפ ןיא טמיטשַאב ןיוש זיא

 ןעמ טנכער ,דנוב ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ָאד ךיז ןעניפעג סָאװ ,רעטעברַא

 ."רעדילגטימ עשיטילָאּפ 1,200 --- 1,000 ןַאמ ַא ןעיצוצ ןלַאװ עטשרע יד וצ

 "עג ךיז טָאה קירוצ ןכָאװ 473 ַא טימ, :ןענייארַאפ .ּפָארּפ יד ןגעוו ןוא

 עלענָאיסעּפָארּפ ערעזנוא ןופ גנוריזילַאגעל רעד ןגעוו עגַארפ יד ךיוא טלעטש

 "עט רעייז רעווש רעייז טכַאמ ייז ןופ ץנעטסיזקע עלַאגעלמוא יד .ןענייארַאפ

 ןעייר ערעייז ןיא ןלייצ סָאװ ,ןענייארַאפ ןַארַאפ ןענייז זנוא ייב .טייקיט

 .ךעלגעממוא זיא ןעגנולמַאזרַאפ עניײמעגלַא ןכַאמ .רעדילגטימ טנזיוט רעבירַא

 -עג ןענעק ייז רעבָא ,ףןעגנולמַאזרַאפ-ןטַאגעלעד' רָאפ ןעמוק ייז טָאטשנַא

 "ער יד ןריפ וצ רעווש זיא'ס ,ןסַאמ עטיירב יד ןלעטשנדירפוצ טשינ ךעלנייוו

 דילגטימ ןדעי טימ ןעגנונכער יד ךיוא יוװ ,רעדילגטימ יד ןופ עיצַארטסיג

 טעמכ זַא ,ןזיװעגסיױרַא ךיז טָאה עיסוקסיד רעגנַאל ַא ךָאנ ,וו.זַאא רעדנוזַאב

 ןריזילַאגעל וצ ךעלגעממוא זיא טציא זַא ,טנעקרענָא עיצַאזינַאגרָא עצנַאג יד

 -רַאדנַאשז רעד ןצונ טכַארבעג רָאנ טלָאװ גנוריזילַאגעל יד :ןענייארַאפ יד

 טריטסערַא ךיילג ןטלָאװ ,סָארויב יד ,ןעגנוטכירנייא עקידנריפנָא יד --- עירעמ

 ןריזילַאגעל טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,תועינמ יד וצ .,(=:* "ןרָאװעג

 ליפ ןיא .עגַארפ-ךַארּפש יד ןענעכערוצ ךיוא ןעמ ףרַאד ,ןענייארַאפ יד

 .שידיי ןדייר וצ ןעגנולמַאזרַאפ יד ףיוא טביולרעד טשינ ןעמ טָאה רעטרע
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 דנוב ןופ רָאפנעמַאזצ רעט7 רעד .5

 -מעל ןיא זיא 1906 רעבמעטּפעס ןט8 -- טסוגיױא ןט28 ןופ געט יד ןיא
 טָאה רע .דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ רעט7 רעד ןעמוקעגרָאפ (עיצילַאג) גרעב
 עקיטכיוו עקינייא ןיא ןרָאפנעמַאװצ עקידרעירפ יד ןופ טדיישעגרעטנוא ךיז
 ךעלטנירג סעיצַאזינַאגרָא יד ןיא ןענייז םישדחה עכעלטע ךשמב :םיטרּפ
 -ילגטימ עצנַאג יד .גנונדרָא-גָאט ןופ ןגָארפ-טּפיוה יד ןרָאװעג טריטוקסיד
 -טיירטש רעטסקיטכיװ רעד ןיא טריסערעטניארַאפ ןרָאװעג זיא עסַאמ-רעד
 ןופ ןלַאװ יד .ּפ.ַאד.ס.ר רעד טימ גנוקינייארַאפ-רעדיװ רעד ןגעוו --- עגַארּפ
 ,תודוסי עלענָאיצרָאּפָארּפ ףיוא ,עשיטַארקָאמעד-טטכעה ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד
 רע -- רעוט עטסוויטקַא ןוא עטסעב יד ןעמוקעג ןענייז רָאפנעמַאזוצ םוצ
 ןענייז ןטַאבעד יד .טכער-גנוטַארַאב טימ רעוװ ןוא טכער-גנומיטשַאב טימ
 -ַאװצ עקידרעירפ וצ ךוּפיהל .ָאװינ ןכיוה ַא ףיוא ןוא עכעלריפסיוא ןעוועג
 עניילק ַא זױלב ןעמונעגמורַא גנונדרָא-גָאט יד לָאמ סָאד טָאה ןרָאפנעמ
 ןיא טשינ ןטכַארטַאב וצ ייז טייקכעלגעמ יד ןבעגעג םעד טימ ןוא ןטקנוּפ לָאצ
 ,ןעגנוציז 22 ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענייז לכה-ךס .שינעלייא

 ןעמיטש ענעבעגעגּפָא 200 ןעוועג זיא ןטַאגעלעד ןופ סודָאמ-לַאװ רעד
 סָאװ ,רעדילגטימ 22,890 טַאהעג טלָאמעד טָאה דנוב רעד .טַאגעלעד ןייא רַאפ
 ןובשח םעד ןיא) .סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא 274 ןיא טלייטעצ ןעוועג ןענייז
 טסעפ ןעוועג טשינ ךָאנ ןענייז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא לָאצ ַא ןירַא טשינ ןענייז
 ןלַאװ יד ןיא ןקילײטַאב טנעקעג ךיז ןבָאה סודָאמ-לַאװ ןטיול .(טלצרָאװרַאפ
 -ַאגרָא ןַא בוא .רעדילגטימ 80 םומינימ ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא זיולב
 םעד טלייוועג ןיילַא יז טָאה ,רעדילגטימ 200 םומינימ טַאהעג טָאה עיצַאזינ
 רענעמ-לַאװ טקישעג יז טָאה ,טַאהעג טשינ לָאצ ַאזַא טָאה יז ביוא .טַאגעלעד
 טלייועג ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא ערענעלק יד ואוו ,ץנערעפנָאק-ןָאיַאר ַא ףיוא
 -רָא יד קידנענעכערּפָארַא) עטקיטכערַאב-לַאװ ,ןטַאגעלעד ערעייז תופתושכ
 -ַאב ןוא 28,201 ןעוועג ןענייז (רעדילגטימ 80 ןופ רעקינייװ טימ סעיצַאזינַאג
 ןענייז ןטַאגעלעד 28 .רעדילגטימ 22,173 ךיז ןבָאה ןלַאװ יד ןיא טקיליײט
 טכער-:םיטש טימ .סעיצַאזינַאגרָא ערעסערג יד ןופ טקעריד טלייוועג ןעוועג
 ןופ ןטַאגעלעד עטלייװעג 2 טלעפעג ןבָאה'ס) ןטַאגעלעד 67 ןעװעג ןענייז
 טריטסערַא געוו ןפיוא ןענייז עכלעוו ,לקצַאכ ןוא שטיוורוה היבצ --- עשרַאװ
 -גנוטַארַאב טימ .,(ריזָאמ ןופ 1 ןוא קסנימ ןופ טַאגעלעד 1 ךיוא יװ ,ןרָאװעג
 ןשידנעלסיוא ןופ ןוא ,ק.צ ןופ רעדילגטימ : ןטַאגעלעד 27 ןעוועג ןענייז טכער
 -ירעמַא ןיא דנַאברַאפ-לַארטנעצ ןשידנוב ןופ ןטַאגעלעד ,דנוב ןופ טעטימָאק
 רעשינעמרַא ,יײטרַאּפ-רעטעברַא .ד.ס רעשיטעל ,.פ.ַא.ד.ס.ר ןופ רעייטשרָאפ ,עק
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 רעשידיי רעד ןופ עיצַאגעלעד ַא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס
 טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,עיצילַאג ןיא ייטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאט
 ןענייז ןעמַאזוצ ,רָאפנעמַאװצ םעד ןענעדרָאניײא ןופ םינינע עשינכעט יד
 ?ןעוועג ייז ןענייז רעוװ .ןטַאגעלעד 94 ןעוועג

 רעטנוא טייהרעמ יד -- ןעמינָאדװעסּפ רעטנוא טרירוגיפ ןבָאה עלַא
 -וצטסעפ ןעגנולעג זיא'ס לפיוו ףיוא .רָאפנעמַאװצ םעד רַאפ עלעיצעּפס
 ערעייז טיול ןָא ייז ןפור רימ) טכער-םיטש טימ ןעוועג טרָאד ןענייז ,ןלעטש
 ןיא ןוא ןעמינָאדװעסּפ עקידנעטש עטנַאקַאב-טוג רעדָא ןעמענ עקיטכיר
 -- ןָאסניװעל לדנעמ םוחנ :(רָאפנעמַאזוצ םעד רַאפ עלעיצעּפס יד ןרעמַאלק

 -ַאלװ ,(ןָאסמַארבַא) חנ -- יענטרָאּפ לאיתוקי ,(ןייטש) יקסװָאסָאק רימידַאלוװ

 ,(ןיוטיל) קַאװטיל .א -- דנַאפלעה לקנַאי םייח ,(יקציניוו םעדעמ רימיד
 לאכימ ,(רעצלעז) רעסָארג ווַאלסינָארב ,(וועיליגריוו) יליגריוו --- ןהכ ךורב

 -ַאלװ -- ינרַאשט ךורב ,(רעגיר ,ייגרעס) ןוַארב םהרבא ,רעביל --- ןַאמדלָאג

 ץעּפיל דוד ,(ווערַאזַאל) ןַאמלוש רָאטקיװ --- יקסווָאדַאש לארשי ,(רעגינ) קעד
 עדירפ --- טיוועל עזָאר ,(שריה) טרעבלַא --- עירול שריה ,(ברַאפדלָאג סקַאמ)
 -ָאמ ןרהא והילא ,(ןיקטַאט) עטַאט רעד םַארבַא -- ןַאמכעלב בייל ,(דנַאלדירפ)
 -ַאד) ןרעטש םיסקַאמ ,(יקסווַאשרַאװ) ןימינב ,לדוי -- (רעלימ רעטעּפש) יקסלָאט
 ,(שטיװָאמַאש) םולבנעסייוו יאמש ,(וװָארזע) ָארזע -- ןעזָאר רעטלַא ,(ןָאסדיװ

 -ּפַאק לכימ לארשי ,(שטיוװָאמעכַאנעמ) טוּפיליל -- רעמשטערק שריה לאירבג
 ,יקצולַאס .ב .י ,(ווָאכורָאב) יבר-בר ןושרג ,סעפַאר השמ ,םַאזגנַאל --- יקסניל
 םירפא ,ןוסָא דינָאעל ,ןוקצימ ןבואר ,רענזארד ,רואווענַאב .א ,ןָאקַאז םייח
 יקסנעל ףסוי ,ןיוועל םולש ,(ווָאנָאימעס -- םיוואור) רעפילש ןבואר ,זיּפשא
 -כַאש) ןייטשּפע אנכש ,(ַאװָאנָארַא) רתסא -- ןיקמורפ-ץישפיל הבלמ ,(ןילוי)
 ,(ןיקמַאכענ) ןַאמכיפ .י ,(שטיװָאלירװַאג) לאירבע -- רעניוו רַאזַאל ,(שטיוװָארַאנ

 לאומש ,(עמרוט רעוועיק ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד 1908 ןיא) סעצניד ןָאמָאלָאס
 ,עדעדנַא ןוא (יקסרימידַאלװ) קַאּפושטש

 לאפר ,(ףלָאװ) רעמערק ידַאקרַא :ןעוועג ןענייז טכעריגנוטַארַאב טימ
 ,(שטיװָארָאגירג) םיסקַאמ --- יקסנַאװעלק ןועמש ,שטיוװָאמַארבַא .ר --- ןייר
 ןעגיָאק לשיפ ,ווָארגָאב --- יקסווַאלסַאז דוד ,(ווָארדנַאסקעלַא) וװעיראטָאלָאז .א
 טַאטשנעזיײא יַאסיא ,(שטיװעלימכַאר) לאימחר -- ןייטשנייוו ןרהא ,(ווָאנָאי)
 םהרבא ,(שטיװָארָאדגיװ) סַארַאט --- ץַאק דוד ,ונל --- יקסנַאשזָאג .ש ,ןידוי --
 עקטָאמ ,ןיסעיל .א -- טלַאװ םהרבא ,(יקסרימָאקליו בעילג -- קינטומ

 ץנַארפ ,(יקסנירעוועס) ללימ ןָאשזד ,(קיוועל) רעיײּפש לדנוז ,ןייטשלרעּפ

 ---יקסיימָאװָאנ ףסוי השמ ,(יקסווָאלָאקָאס) ןילכַאמ דוד ,(רעכיירטסע) יקסרוק
 .ערעדנַא ןוא (ןַאמיינ) ןיגלָא

 ףוָאניטרַאמ-רעקיּפ .א -- .פיַאד.ס.ר :ןעײטרַאּפ עשהבורק יד ןופ
 .ף.ַאד.ס רעשיטעל רעד ןופ ;(וועיטנָאעל) ןַאמדלָאג ןָאעל ןוא (יקסווָארּפעינד)
 ליאַאכימ --- עיצַאזינַאגרָא .ד.ס רעשינעמרַא רעד ןופ :(קַאביר) ץיוועשוב .א --

 ײטרַאּפ-רעטעברַא .מעד .צָאס רעשידיי רעד ןופ ;(טרעבָאר) ןַאיטַאידגָאב
 ,(+-*ץנַארק ,רעלגייאנייא לרַאק ,ןַאמסָארג קירנעה ,עיצילַאג ןיא
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 !ןטַאגעלעד ךרוד טקעריד ןטערטרַאפ ןעװעג ןענייז טעטש עכלעוו
 ;350 -- קסירב ;450 -- קסױרבָאב ;רעדילגטימ 297 -- וועשטידרעב
 -- קסבעטיו 1,200 -- ענליו ;1,220 -- עשרַאװ ;220 -- קָאטסילַאיב
 -עטַאקעי ;724 -- קסניװד ;420 -- ענדָארג ;325 -- לעמָאה 0
 ;600 -- קסנימ ;450 -- ענוװָאק ;1,600 -- שודָאל ;320 -- ווַאלסָאניר
 ןָאגרָאמס ;500 -- עגיר 325 -- קסניּפ ;665 --- סעדָא ;325 -- װעליהָאמ
 .טעטש 19 לכה-ךס ;2350 --

 -- ןָאיַאר רעוועשטידרעב :ןטערטרַאפ ןעוועג ןענייז ןענָאיַאר יד ןופ
 ;500 טימ 7 -- רעקסיורבָאב ;רעדילגטימ 1,206 טימ סעיצַאזינַאגרָא 5
 6 -- רענליו ;1,200 טימ 12 -- רעקָאטסילַאיב ;590 טימ 7 -- רעקסירב
 ;1400 טימ 14 -- רעלמָאה ;2,625 טימ 20 -- רעקסבעטיוו ;725 טימ
 -- רעװעיק ;646 טימ 6 -- רערימָאטישז 2,016 טימ 31 -- רעקסניווד
 ;915 טימ 10 -- רענװַאק 525 טימ 6 -- רעוועינישיק ;1,155 טימ 7
 -- רעסעדָא ;1,200 טימ 12 -- רעוועליהָאמ ;1,200 טימ 25 -- רעקסנימ
 ;1,000 טימ 8 --- רעגיר ;2,500 טימ 21 -- ןָאיַאר רעשילױּפ :720 טימ 5
 250 טימ 20 -- סעיצַאזינַאגרָא עשידנעלסיוא ;1,000 טימ 13 -- רעלוואש
 .רעדילגטימ

 ,קיצ ןופ ןטכירַאב (1 :ןטקנוּפ 6 ןופ ןענַאטשַאב זיא גנונדרָא-גָאט יד
 טימ גנוקינייארַאפ (3 ,קיטקַאט רעזנוא (2 .טעטימָאק ןשידנעלסיוא ןופ ןוא
 -עמָארּפ (5 .דנוב ןופ טוטַאטס רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעד (4 ..פ.ַא.ד.ס.ר רעד
 ןעמ טָאה טייצ ןופ ןלעפ ןבילוצ ..ק.צ ַא ןופ ןלַאװ (6 .ןענייארַאפ עלענָאיס
 עלענָאיסעּפָארּפ יד ןגעװ טקנוּפ םעד ןעלדנַאהַאב ֹוצ ןזיװַאב טשינ ןיוש
 .ןענייארַאפ

 רעצרוק ַא טימ טנפעעג רָאפנעמַאװצ םעד טָאה .ק.צ ןופ ןעמָאנ ןיא
 ןבילקעגסיוא ןענייז םוידיזערּפ ןיא .טַאטשנעזייא יַאסיא עדער"גנוסירגַאב
 -צעל רעד) םעדעמ ,וװ ןוא (יענטרָאּפ לאיתוקי) חנ ,טַאטשנעזײא : ןרָאװעג
 טריפעג טָאה ,רעציזרָאפ רעגנערטש ןוא רעטינעג ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעט
 ןעמואושעגפיורַא זיא ןימַאלוגער םעד ןעמעננָא םייב .(ןעגנוציז ?ערעווש; יד
 -נַא יד ןופ רעייטשרָאפ יד לייוו ,ןייז ףרַאד שיסור :?עגַארפ-ןכַארּפש; יד
 דנַאלסור ןופ עטגנערבעג יד ןוא שידיי ןייק טשינ ןעייטשרַאפ ןעײטרַאּפ ערעד
 שידיי .שיסור ןיא רָאנ ןכַאמ סעמַארגָאנעטס יד ןענעק ןטסיפַארגָאנעטס
 ךַאװש ןעייטשרַאפ סָאװ ,רעטעברַא-ןטַאגעלעד ןַארַאפ ןענייז'ס לייוו ,ןייז ףרַאד
 ןסָאלשַאב זיא'ס .שידיי ןיא ןדייר רעסעב ןענעק ןטַאגעלעד לייט ַא ןוא שיסור
 שיסור ןופ ןוא שיסור ףיוא שידיי ןופ ןצעזוצרעביא סעדער עלַא ןרָאװעג
 ,שידיי ףיוא

 -יא טָאה'מ ןוא סעדער-גנוסירגַאב עכעלטע ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז'ס
 -עמרַא רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד .ןעגנוסירגַאב עכעלטפירש טנעיילעגרעב
 ןכַארטשעגרעטנוא עדער-גנוסירגַאב ןייז ןיא טָאה עיצַאזינַאגרָא .ד.ס רעשינ
 רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ,ּפיצנירּפ ןלענָאיצַאזינַאגרָא ןשידנוב ןופ טייקיטכיר יד
 ,טרעלקרעד טָאה רע .(ַאמדלָאג .ל) וועיטנָאעל טסירגַאב טָאה .ּפיַאד.ס.ר
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 ָאד ךיז טליפ רע לייוו ,עדער-גנוסירגַאב ַא ןטלַאה וצ רעווש זיא םיא זַא

 ןפיוא טַאגעלעד ַא ןעוועג זיא רע) םייבר ענייז ךיז רַאפ טעז רע ןוא שימייח

 רע .קעװַא רעטעּפש רָאי ַא טימ זיא ןוא דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ-גנודנירג

 םעד ןקיטעטשַאב טעװ רָאפנעמַאזוצ רעד זַא ,גנֹונּפָאװ יד טקירדעגסיוא טָאה

 יַאינַאגרָא ןטימ קימעלָאּפ ַא ֹוצ רעבירַא זיא ןוא טקעיָארּפ-גנוקינייארַאפ

 ,קנַאדעג םעד טגָאזעגסױרַא רע טָאה ייברעד .דנוב ןופ ּפיצנירּפ ןלענָאיצ

 ןסָארדרַאפ עדער יד טָאה ןטַאגעלעד יד .קיטיונ טשינ רעמ זיא דנוב רעד זַא

 סמעדעמ .טרעפטנעעג ףרַאש דלַאב םיא טָאה (םעדעמ) רעציזרָאפ רעד ןוא

 ןיא .טנעמסידָאלּפַא עויטַארטסנָאמעד טימ ןרָאװעג טײלגַאב זיא עדער

 .קאביר טסירגַאב טָאה ײטרַאּפ-רעטעברַא .דס רעשיטעל רעד ןופ ןעמָאנ

 ,ןעגנואיצַאב עטוג יד טרעדלישעג רע טָאה ןָאט ןכעלטניירפ רעייז ַא ןיא

 טָאה ,.ד.ס עשיטעל יד, .דנוב ןטימ טייצ עצנַאג יד טָאה .ד.ס עשיטעל יד סָאװ

 .רבח ןרעטלע ןייז ףיוא יו דנוב ןפיוא טקוקעג קידנעטש טָאה ,טגָאזעג רע

 עקיטייצירפ ןופ .דס עשיטעל יד טיהרַאפ טָאה דנוב ןופ גנורַאפרעד יד

 ןיא ןטערטעגניירַא טשינ זיא דנוב רעד ןמזילכ .טירט עטנוזעג-טשינ ןוא

 טַאירַאטעלָארּפ ןשיטעל םעד ןופ ןגיוא יד ןיא טשינ יז ןעק ,.פ.ַא.ד.ס.ר רעד

 .?ײטרַאּפ רעדנעלסורלַא ןַא רַאפ ןתמא רעד ןיא ןענעכער ךיז

 ווירב רערעגנעל ַא ןעוועג ךיוא זיא ןעגנוסירגַאב עכעלטפירש יד ןשיווצ

 טלָאװ'ס קיטכיו יװ ןזיוװעגנָא רע טָאה ווירב ןיא .יקסטוַאק לרַאק ןופ

 ךיז ןענעקַאב וצ ידכ ,רָאפנעמַאזוצ ןשידנוב ןפיוא ןייז וצ ןעוועג םיא רַאפ

 רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעד טימ ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ ,ןטקַאפ יד טימ רעיונעג

 ןפיוא ןרעפטנערַאפ טשינ עגַארפ יד ןעק'מ לייוו ,עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ ןוא

 זיא רע לייוו ,ןעמוק טשינ רע ןעק רעדייל ,ןּפיצנירּפ עסיוועג ןופ זיולב ךמס

 רעמײהנַאמ ןרַאפ ןטעברַא עלעגָאיצקַאדער עקידנעגנירד טימ ןעמונרַאפ

 יד רע טרעדליש ווירב ןייז ןיא .ײטרַאּפ .ד.ס רעשטייד רעד ןופ סערגנָאק

 ךיז טלעטש ןוא סעיצַאנ עקיטייצטנייה ןופ ןעמרָאפ ןוא ןפירגַאב ענעדישרַאפ

 ןופ ריפסיוא רעד .עיצַאנ ַא ןדיי ןענייז יצ עגַארפ רעד ףיוא ּפָא רעגנעל

 רַאפ ןייז ףרַאד רע זַא ,טסייוו דנוב-רעטעברַא רעשידיי רעד, :ןעוועג זיא ווירב

 -ַאטעלָארּפ יד טימ רעירַאטעלַארּפ עשידיי יד ןרעטנענרעד ןעק סָאװ ,ץלַא

 לגוסמ זיא סָאװ ,ץלַא ןגעק ןפמעק ףרַאד ןוא סעיצַאנ ערעדנַא יד ןופ רעיר

 זיא סָאד ןוא .םירבח ערעייז ןופ רעירַאטעלָארּפ עשידיי יד ןרילָאזיא וצ

 "ַאב וצ ךיז ןקוק עכלעו ,דנַאלסיױא ןופ ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס ,זנוא רַאפ

 ןופ רעקיטכיװ ,טריפ ריא סָאװ ,ףמַאק-ןדלעה ןסיורג םעד וצ טרעטסייג

 ?ץלַא

 טָאה רע .(ןייטשנייוו .א) לאימחר ןבעגענּפָא טָאה .ק.צ ןופ טכירַאב םעד

 ןיא .1906 טסוגױא זיב 1905 רעבָאטקָא ךָאנ ןופ טייצ יד ןעמונעגמורַא

 טָאה .ק.צ רעד סָאװ ,ןגַארּפ יד ןגעו ןרָאװעג טלייצרעד זיא טכירַאב

 טפרַאדעג טָאה רע סָאװ ,םינינע עשיטקַארּפ יד ןוא ןסילשַאב טפרַאדעג

 ןעגנולעטש ,ןצנערעפנָאק ,ןעגנוטַארַאב ןופ לטעצ רעגנַאל ַא ,ןריפכרוד

 טעטילַאגעל רעבלַאה ןופ דָאירעּפ רעשיטָאַאכ ַא ןעוועג זיא'ס .ןשינעעשעג ןוא
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 יד טרעדלישעג טָאה רעבעגּפָא-טכירַאב רעד ,טעטילַאגעלמוא רעצנַאג ןוא

 ,ק.צ רעד .ןעגנוגנידַאב עטמיטשַאבמוא עכלעזַא ןיא ןטייקירעווש עלעיצעּפס

 ןענידַאב וצ ידכ ,רעוט עלַארטנעצ גונעג תושר ןייז ןיא טַאהעג טשינ טָאה

 ןיא טָאה טֹרָא רעדנוזַאב ַא .גנוגעװַאב ענעסקַאװעגרעדנַאנַאפ-קרַאטש יד

 -על יד ןבעגסױרַא ןוא ןלעטשקעװַא םייכ טעברַא יד ןעמונרַאפ טכירַאב

 ךיוא יו (טַאלבנכָאװ שיסור ַא ןוא גנוטייצ-גָאט עשידיי ַא) עסערּפ עלַאג

 טָאה רעבענּפָא-טכירַאב רעד .רעכיב ןוא ןרושָארב עלַאגעל לָאצ עסיורג ַא

 ןעוועג זיא סעבַאגסיױא עלַאגעלמוא עשידרערעטנוא יד ןופ :טגָאזעג ייברעד

 ץוחַא .רוטַארעטיל רעלַאגעל רעד וצ טירט ַא לָאמַאטימ ןכַאמ וצ רעווש

 יד רַאפ תועינמ-םַאנסיוא ,עלעיצעּפס טכַארטעגוצ גנוריגער יד טָאה םעד

 זיב 1905 רעבמעטּפעס ןט1 ןופ .ק.צ ןופ הסנכה יד .סעבַאגסיוא עשידיי

 80 עּפַאנק .לבור טנזיױט 120 ךרעב ןעוועג ןענייז 1906 טסוגױא ןט1 םעד

 רעשידיי רעד ןופ בורייּפ-לע ,דנַאלסיוא ןופ ןעמוקעג ןענייז לבור טנזיוט

 .עקירעמַא ןיא ץנעגילעטניא-סקלָאפ ןוא טפַאשרעטעברַא

 ,עקידעבעל ןוא עסיורג ַא ןעוועג זיא .ק.צ ןופ טכירַאב םורַא עטַאבעד יד

 זיולב טָאה ןדייר וצ ןזיוװַאב ,רענדער 50 שזַא ךיז ןבָאה טרָאװ םוצ ןבירשרַאפ

 ןזיוװעגנָא ןוא ,ק.צ ןופ טייקיטעט יד טריקיטירק ןבָאה רענדער יד .טטלעה ַא

 -ַאב רעד טָאה תונורסח לייט ַא ןגעוו) ,טעברַא ןייז ןיא תונורסח ייר ַא ףיוא

 יד ןשיװצ ,(טכירַאב ןייז ןיא ןזיװעגנָא ןײלַא .ק.צ ןופ רעבעגּפָא-טכיר

 .ק.צ םעד טקידײטרַאפ ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעװעג ךיוא ןענייז רענדער

 עכלעזַא טימ .קיצ םוצ ןעמוק טשינ טציא ןעק'מ זַא ,טגָאזעג ןבָאה ייז

 עקיטרָא יד ,ןרָאא עקידרעירפ יד ןיא טסַאּפעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנורעדָאפ

 ןטַאגעלעד לייט .ןײלַא ךיז ףיוא ןלעטש רעמ טציא ןזומ סעיצַאזינַאגרָא

 .םָארּפ ,עסערּפ :טעברַא רעד ןופ ןטיבעג עטמיטשַאב ןגעו טדערעג ןבָאה

 טַאגעלעד רעד ,ווזַאאא םירעיוּפ ןוא רעטילימ ןשיוצ טעברַא ,גנוגעװַאב

 -רֶא טשינ טָאה .ק.צ רעד סָאװרַאפ הנעט ַא טַאהעג טָאה (קעדַאלװ) רעגינ

 א ,סעיצַאירּפָארּפסקע ןריפכרוד רַאפ סענישזורד-ףמָאק עלעיצעּפס טריזינַאג

 -רַאפ ַא טַאהעג טָאה (יליגריוו-ןהכ) וועיליגריוו -- טַאגעלעד רעטייווצ
 -ַאירּפָארּפסקע ןגעק שיגרענע טפמעקעג טשינ טָאה .קיצ רעד :הנעט עטרעק

 .רעטייו ןוא רעטייוו יױזַא ןוא ,ןצנעדנעט-עיצ

 ןופ רעייטשרָאפ רעד טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה עטַאבעד רעד ןיא

 ןופ .קיצ ַא זַא ןעװעג זיא הנעט עלַארטנעצ ןייז .וועיטנָאעל .ּפ.ַא.ד.ם.ר

 .דנוב ןופ .ק.צ רעד יו קיטילָאּפ ערעדנַא ןַא טריפעג טלָאװ סעקיוועשנעמ

 ךיוא טָאה וװעיטנָאעל ,טריזימעלָאּפ םיא טימ ןבָאה ןטנַאטַאבעד לָאצ עסיורג ַא

 ןיא קיירטש-לַארענעג ןטרימַאלקָארּפ םוצ דנוב ןופ גנולעטש יד טריקיטירק

 -יצנירּפ רעד ןיא .(224 טייז עז -- קיירטש םעד ןגעוו רעיונעג) ילוי שדוח

 -נוא (וועיליגריוו) טַאגעלעד ןייא ןזיולב טָאה גנולעטש רעשיטילָאּפ רעלעיּפ
 .ןוועיטנָאעל ןטלַאהעגרעט

 עיצולָאזער יד ןעמונעגנָא רָאפנעמַאװצ רעד טָאה עטַאבעד רעד ךָאנ

 עטַאבעד יד ןוא .ק.צ ןופ טכירַאב םעד קידנרעהסיוא,, : .ק.צ ןופ טכירַאב ןגעוו
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 זיא .קיצ רעד זַא ,ריפסיוא םוצ רָאפנעמַאזוצ רעד טמוק ,טכירַאב ןרעביא
 ןעועג זיא'ס לפיו ףיוא .עבַאגפיוא ןייז ןופ ךיוה רעד ףיוא ןענַאטשעג
 ןשיטילָאּפ ןופ ןעגנוניישרעד עלַא ףיוא ןפורעגּפָא ךיז רע טָאה ,ךעלגעמ
 ןעמונעג רָאפנעמַאוצ רעד טָאה ייברעד .,"ןבעל ןשיאיײטרַאּפ-ךעלרעניא ןוא
 רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד רַאּכ ןעגנוגנידַאב עטרעדנעעג יד זַא ,טכַא ןיא
 -- טי רעטשרע רעד ןיא טרפב -- ןרעװשַאב דנַאלסור ןיא טייקיטעט
 יב טלקיװטנַא ךיז טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ןופ טעברַא עלַאמרָאנ יד
 -רענָא רָאפנעמַאזוצ רעד ,טייצ רעלַאגעלמוא ןַא ןופ ןעגנוגנידַאב ערעדנַא רָאג
 -ירפַאב ,ןעמונעג ללכב ,דנוב ןֹופ ןַאגרָא רעלַארטנעצ רעד זַא ,ךיוא טנעק

 .עבַאגפיוא ןייז טקיד
 ןופ טכירַאב ןכעלריפסיוא ןַא טרעהעגסיוא ךיוא ןבָאה ןטַאגעלעד יד

 יקסרימָאקליװ ןעוועג זיא רעבעגּפָא-טכירַאב רעד ,טעטימָאק ןשידנעלסיוא
 -רעביא ןעוועג ץלַא זיא ,רעגייטש ןייז ןעוועג זיא'ס יווװ ,(קינטומ םהרבא)
 -טכירַאב רעד .טייקכעלטקניּפ ןוא טייקיונעג רעטסערג רעד טימ ןבעגעג
 רעשידנעלסיוא רעד טָאה 1905 ױעבָאטקָא ךָאנ זַא ,ןזיוועגנָא טָאה רעבעגּפָא
 זיולב ןבילבעג זיא םיא ןוא גנוטיידַאב עקידרעירפ ןייז ןריולרַאפ טעטימָאק
 ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד טימ ןעגנודניברַאפ יד ןטלַאהוצנָא לָאר יד
 -סילַאיצָאס עשידנעלסיוא יד טימ ךיוא יו רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא סעּפורג

 -נעצ ןופ טייקיטעט יד ןעמונרַאפ טָאה טרָא רעדנוזַאב ַא .ןעײטרַאּפ עשיט
 -טכירַאב רעד .עקירעמַא ןיא סעּפורג עשידנוב יד ןופ דנַאברַאפ-לַארט
 -ָאס עשידיי יד טימ ןעגנודניברַאֿפ יד ןגעוו טלייצרעד ךיוא טָאה רעבעגּפָא
 רעד ןגעו ןוא עינעמור ןוא עיצילַאג ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצ

 רעסיורג ַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי יד ףיוא העּפשה רעשיאיידיא
 .רעדנעל לָאצ

 דנוב ןרַאפ רעטעברַא עשידיי רענַאקירעמַא יד ןופ ףליה רעד ןגעוו
 טגָאזעג זיא'ס רעכלעוו ןיא ,עיצולָאזער עלעיצעּפס ַא ןעמונעגנָא ןעמ טָאה
 טייקנדירפוצ ןייז סיוא טקירד דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ רעט7 רעד; : ןרָאװעג
 עכלעוו ,םירבח ערעזנוא ןופ רעצרעה יד ןיא סָאװ ,םעד בילוצ דיירפ ןוא
 ןטייו ןיא ןפרָאװרַאפ ןוא דנַאל-םייה רעייז ןופ ןסירעגּפָא ןרָאװעג ןענייז
 ,עינַאריט רעשיסור רעד וצ האנש ןופ רעייפ רעד ץלַא ךָאנ טנערב ,עקירעמַא
 ,דנַאלסור ןיא דנוב ןופ ףמַאק רעד; ..."גנוריגער-םָארגָאּפ רעדליוו רעד וצ
 ,רענַאטרעטנוא עשיסור יװ -- גנוקירדרעטנוא רעכַאפיירד ַא ןגעק ףמַאק ַא
 -ּפָא ןקיטכעמ ַא רדסכ ןוא קידנעטש טניפעג -- ןדיי יוװ ןוא רעטעברַא יו
 ןוא ןַאעקָא טייז רענעי ףיוא ןלַאטרַאװק-רעטעברַא עשידיי יד ןיא גנַאלק
 בצמ ַא ןיא קידנעייז טשינ .ףליה עקידתושממ ַא ףמַאק םעד סױרַא ןזייוו יז
 עטנידרַאפ-סייוש טימ ערעייז בידקמ ייז ןענייז ,טולב רעייז ןייז וצ בירקמ
 רעטנזיױט רעקילטנעצ ליפ ןעמונעגפיונוצ ןרעו'ס עכלעוו ןופ ,סנשָארג

 ןיא םירבח ערעזנוא ןופ ףמַאק םעד ייז ןרעגנירגרַאפ םעד טימ .ןרַאלָאד
 ."דנַאלסור

 עגַארפ יד טכַארטַאב רָאפנעמַאװצ רעט7 רעד טָאה ןטכירַאב יד ךָאנ
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 גנואיצַאב יד ןעוװעג זיא עגַארּפ רעד ןופ רטנעצ רעד .קיטקַאט רעד ןגעוו
 -רוק ַא טימ גנוריגער עשירַאצ יד טָאה עמוד עטשרע יד ,ןלַאװ-עמוד יד וצ
 לָאז יצ ןעמיטשַאב טפרַאדעג טָאה'מ .טוָאלעגרעדנַאנַאפ רעירפ טייצ רעצ
 רעדָא טָאקיָאב ןופ קיטקַאט רעקידרעירפ רעד ייב ןטלַאה רעטייוו ךיז ןעמ
 רָאלק טפרַאדעג ךיוא טָאה'מ ,ןלַאװ יד ןיא ןקילײטַאב וויטקַא ךיז לָאז'מ
 ,קיטקַאט רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ןגָארּפ ערעדנא עקינייא ןכַאמ

 יד ןיא .רעביל .מ ןוא שטיװָאמַארבַא .ר טרירעפער ןבָאה עגַארפ יד
 עכעלטע ךָאנ .ןטַאגעלעד לָאצ עסיורג ַא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןטַאבעד
 ןיוש ןבָאה ,טרָאװ םוצ ןבירשרַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטַאגעלעד קילטנעצ
 .ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא עטַאבעד יד לייו ,טדערעג טשינ

 -ַאב ןענייז סָאװ ןיא ןוא ןרָאװעג טרילומרָאפ ןגַארפ יד ןענייז ױזַא יו
 סָאװ ,ןטקנוּפ עקיטכיו עקינייא ןענייז טָא ?תועד-יקולח יד ןענַאטש
 -ָאקיָאב וצ קיטקַאט יד קיטכיר ןעוועג זיא יצ :ןרָאװעג טריטַאבעד ןענייז
 גנואיצַאב יד ןייז ףרַאד ױזַא יו ןוא עמוד רעטשרע רעד ןופ ןלַאװ יד ןריט
 יד טָאה ןויטקעפסרעּפ ערעסָאװ ?עמוד רעטייוצ רעד ןופ ןלַאװ יד וצ
 ןייז רעטייוו ךָאנ ןפרַאד יצ ?ּפַאטע םעיינ ריא ףיוא עיצולָאװער רעדנעלסור
 דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב ַא וצ ןעגנובערטש ןוא ןעגנוזָאל עטלַא יד קיטליג
 -רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןעיצַאב ךיז ןעמ לָאז ױזַא יו ? עטנַאוטיטסנָאק ַא וצ ןוא
 ןגַארפ עלעוטקַא ערעדנַא ייר ַא ןוא יד ?סעיצַאירּפָארּפסקע ןוא סעיצקַא
 .ןרָאװעג טריטוקסיד טיירב ןענייז

 עיצולָאװער יד זַא ,ןזיוועגנָא שטיוָאמַארבַא .ר טָאה טַארעּפער ןייז ןיא
 ןגױצעגנײרַא ריא ןיא ןרעװ ןסַאמ-םירעיוּפ עטיירב יד .רעטייו טרעיוד
 -ַאב טעװ סָאװ ,עיצולָאװער-רַארגא ןַא ןופ רעטקַארַאכ םעד ןָא טמענ יז ןוא
 עיצולָאװער רעד ןופ גנַאג ןיא .דנַאל ןיא גנונדרָא עלַאדָאעּפ יד ןקיטייז
 עטנַאוטיטסנָאק ַא ןופ טייקידנעװטיונ יד רערָאלק ןרעװ קלָאפ ןרַאפ טעוו
 םוטרעיוּפ סָאד טעװ ןפוא ַאזַא ףיוא .קילבוּפער רעשיטַארקָאמעד ַא ןופ ןוא
 -סקלָאפ רעכיירגיז רענײמעגלַא ןַא .סַאלק-רעטעברַא םוצ ףתוש ַא ןרעוו
 םעד ןופ .טפנוקוצ רעטנָאנ רעד ןיא ןטרַאװרעד וצ טשינ זיא דנַאטשפיוא
 רעטייוצ ַא ךרוד ןייגכרוד ןזומ טעװ עיצולָאװער יד זַא ,ןעגנורדעג זיא
 ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה שטיװָאמַארבַא .טנעמַאלרַאּפ ַא ןופ עידַאטס
 ,טָאקיַאב ןופ קיטקַאט רעד

 ןריטָאקיָאב ןופ קיטקַאט יד זַא ,טגָאזעג עדער ןייז ןיא טָאה רעביל .מ
 -נַא ןַא רָאג עגַאל יד זיא טציא .עקיטכיר ַא ןעוועג זיא עמוד עטשרע יד
 ףמַאק ןופ גנוזָאל רעד רעטנוא ןייג ןעמ ףרַאד עמוד רעיינ רעד ןיא .ערעד
 -ּפָא ךיז רע טָאה ייברעד .(גנולמַאזרַאפ-גנודנירג) עטנַאוטיטסנָאק ַא רַאפ
 רַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,גנולעטש רעשיטסיװעשנעמ רעד ןופ טצענערגעג
 יד רַאפ .ןעגנוגנידַאב עלַא ייב ,לָאמ עלַא ןלַאװ יד ןיא ךיז ןקילײטַאב
 רימ ,טָאגּפָא ןַא טנעמַאלרַאפ רעד ןיא ,טגָאועג רע טָאה ,סעקיוועשנעמ
 םעד ןעק'מ ןעװ ,טלָאמעד רָאנ ןוא טױנ יּפילע עמוד ןיא ןעייג רעבָא
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 יד זיא זנוא רַאפ .עמוד רעד ץוחמ ףמַאק ןרַאפ ןצונסיוא ריא ןיא לײטנָא

 .טרעוו טשינרָאג קלָאפ ןות ףמַאק םעד ןָא עמוד

 זַא ,םעד ןגעק טגָאעגסױװַא ךיז ןבָאה רעביל יא ,שטיװָאמַארבַא יא

 לייוו ,ןלַאװ יד ןיא ךיז ןקילײטַאב ןופ גנוזָאל יד ןלעטשסױרַא ךיילג לָאז'מ

 ןעמוקסיוא טעװ סע ןעגנוגנידַאב ערעסָאװ ייב ןעז ןוא ןטרַאװּפָא ףרַאד'מ

 ,ןלַאװ יד ןריפכרוד

 ןיא ןרָאװעג טלײטעגרעדנַאנַאפ זיא קיטקַאט רעד ןגעװ עגַארפ יד

 ןלַאװ-עמוד יד וצ גנואיצַאב יד טלדנַאהַאב ןעמ טָאה רעירפ :ןלייט ייווצ

 .ןגַארפ ערעדנַא יד --- רעטעּפש ןוא

 זיא עמוד רעטייווצ רעד ןופ ןלַאװ יד ךיוא ןריטָאקיָאב רַאפ ןדישטנַא

 רַאפ טקעריד ןייז ףרַאד עיצַאטיגַא יד .(קעדַאלװ) רעגינ ןטערטעגסױרַא

 יָאװער עזייוולייט ןריזינַאגרָא קיטייצכיילג ףרַאד'מ ןוא עטנַאוטיטסנָאק ַא

 ,ןטירטסױרַא ערענָאיצול

 טָאה (פ.ַאד.ס.ר ןופ רעייטשרָאפ --- ווָאניטרַאמ-רעקיּפ) יקסווָארּפעינד

 סָאה רע .קיטקַאט-טָאקיָאב יד טריקיטירק ןוא ןרעביל טימ טריזימעלָאּפ

 רימ ,ָאי :טגָאזעג ייברעד ןוא גנולעטש עשיטסיוועשנעמ יד טעדנירגַאב

 ןקילײטַאב רַאפ ןענייז רימ ,ָאי !טָאנּפָא ןַא רַאפ ןלַאװ יד טכַאמעג ןבָאה

 יד זַא ,טגָאזעג רעטייו טָאה רע "!ןעגנוגנידַאב עלַא ייב ןלַאװ יד ןיא ךיז

 "טיונ ןענייז סָאװ ,ןעגנוזָאל-ןשיווצ ןלעטשסיױרַא ףרַאד עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס

 .ןעגנוזָאל-טּפיוה יד וצ געװ ןפיוא ןּפַאטע עקידנעוו

 "עג סיקסװָארּפעינד טימ טריזימעלָאּפ ןבָאה רענדער עקידרעטייוו יד |

 "נוא דוב רעד סָאװ טימ טנָאטַאב ןבָאה רענדער יד .ןריפסיוא ןוא ןעקנַאד

 -?ָאב יד ןופ יא ,סעקיוועשנעמ יד ןופ יא קיטקַאט ןייז ןיא ךיז טדיישרעט

 ענעגייא ענייז טָאה דנוב רעד זַא ,ןזיװעגנָא ןבָאה רענדער יד .סעקױשש

 ,קיטקַאט ןופ עגַארפ רעד ןיא ךיוא ןקילב

 גנולעטש רעשיטסיװעשנעמ רעד ןגעק עדער עשימעלָאּפ עקרַאטש ַא

 יב) רעצלעז ןטלַאהעג טָאה טרפב ןלַאװ יד ןריטָאקיָאב רַאפ ןוא ללכב

 ןקילײטַאב ךיז ןעמ ףרַאד ,טגָאזעג רע טָאה ,לַאפ ןייא ןיא זיולב .(רעסָארג

 טציא .טקידנעעג ןייז ןיוש טעװ עיצולָאװער יד ביוא --- ןלַאװ יד ןיא

 .טָאקיָאב ןופ קיטקַאט יד קיטכיר רעטייוו זיא רעבָא

 ילַאװ רעד רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה (וועירַאטָאלָאז) ווָארדנַאסקעלַא = |

 ןוא רעשיטסיוװעשנעמ רעד ןופ טצענערגעגּפָא ךיז ייברעד ןוא גנוקילײטַאב

 ,קיטקַאט רעשיטסיװעשלָאב

 ןעלטימ עטקעריד ןדנעװנָא רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה (ָארזע) ווָארזע

 -טָאקיָאב רעד ןופ ךיז ןגָאוּפָא טשינ ןוא עטנַאוטיטסנָאק ַא ןפורנעמַאזוצ ףיוא

 -םיוא רענײמעגלַא ןַא זַא ,ןגייצרעביא טשינ ךיז טעװ ןעמ רעדייא קיטקַאט

 ךיז טימ טלעטש ,טגָאזעג רע טָאה ,דנוב רעד .ךעלגעמ טשינ זיא דנַאטש

 -עװַאב רעשיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעד ןיא גנוטכיר עקידנעטשבלעז ַא רָאפ

 .םזיועשנעמ םעד רעדָא םזיװעשלָאב םעד ןײגכָאנ טשינ ףרַאד ןוא גנוג

 "ציא רעד ןיא .(םעדעמ .וו) יקציניוו ןטלַאהעג טָאה עדער ערעגנעל ַא
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 עריא ןסַאּפוצ עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןעק ,טנַאזעג רע טָאה ,טייצ רעקיט

 -ןסַאלק רָאנ ןייז ןענעק ייז .טַאירַאטעלַארּפ םעד וצ ךעלסילשסיוא ןעגנוזָאל

 טָאה ןלַאװ-עמוד יד ןופ טָאקיַאב רעד זַא ,ןייז הדומ ףרַאד ןעמ ,ןעגנוזָאל

 -ָאיצולָאװער-רטנָאק רעד ןגעוו עיצולָאזער רעזנוא .ןבעגעגנייא טשינ ךיז

 עמוד יד .קיטכיר טשינ ןעװעג זיא עמוד רעטשרע רעד ןופ לָאר רערענ

 יד בױא .ןעמעלַא ןופ טנעקרענָא ,רטנעצ-טקלַאפ ַא ןעוועג שיטקַאפ זיא

 ,ןלַאװ יד ןיא ןקילײטַאב ךיז ןעמ ףרַאד ,ןרעוו ןפורעגפיונוצ טצוו עמוד עטייווצ

 יד ייברַאפ טייג עיצולָאװער יד ןעו ,טלָאמעד רָאנ קיטכיר ןייז ןעק טָאקיָאב

 ,ריא ןיא ןייז ןעמ ףרַאד ,טשיג ביוא ,עמוד

 ןטלַאהעג טָאה (ף.ַא.ד.ס.ר ןופ רעייטשרָאפ -- ןַאמדלָאג .ל) וועיטנַאעל

 ןופ טייקרעטצניפ ןוא טײקנענַאטשעגּפָא רעד ןגעו עדער עשיטסימיסעּפ ַא

 -רעד רעשיטילָאּפ ןייז ןיא ןפלעה םיא טעװ שמוד יד זַא ןוא קלָאפ ןשיסור

 ןטנפָאװַאב ןופ גנוזָאל רעד ןגעק ןטערטעגסױרַא ףֹרַאש זיא רע .גנואיצ

 ךיז טָאה רע .,ןעגנוזָאל ערענָאיצולָאװער-םערטטקע ערעדנַא ןוא דנַאטשפיוא

 -רַאפ סרעדנוזַאב זיא טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד זַא ,ןזייוורעד וצ טימַאב

 -ַאב זיא דנוב רעד זַא ןוא ןלַאו יד ןיא ןעמענ וצ ליײטנָא טריסערעטניא

 ,קיטקַאט-טָאקיָאב ןייז טימ דניז ַא ןעגנַאג

 סייה ךיז ןבָאה (ןוַארב םהרבא) רעניר ןוא (יליגריוו-ןהכ .ב) וועיליגריוו

 ,ןלַאװ-עמוד יד ןיא ןעגנולקַאװ םוש ןָא ןעמענ ליײטנָא רַאפ טגָאזעגסױרַא

 ןמז-לכ .קיטכעמנָא ןענייז רימ זַא ,ןייז הדומ ףרַאד'מ :טגָאזעג טָאה רעגיר

 ןעק ,עיצולָאװער רעד ןופ טייז רעד ףיוא טשינ ןענייז תוחוכ עטנפָאװַאב יד
 רעלַאער רעקיצניא רעד זיא עמוד רעד ןיא ןייג .ןָאט טשינ רָאג ןעמ

 טָאה טסייג ןבלעז ןיא .טיײקיטכעמנָא ןופ קיטקַאט יד זיא טָאקיַאב .געווסיוא

 ,(יקסנַאשזָאג לאומש) ונל טדערעג ךיוא

 ןַא טימ ןוא קיטקַאט-טָאקיָאב רעד ןופ ךיז ןגָאזּפָא ןגעק רעדָא רַאפ
 -ךלָאג סקַאמ טדערעג ךָאנ ןבָאה גנודנירגַאב דעקידשרעדנַא ןוא רענעגייא

 ףסוי) ןילוי ,רעטסניפ ,ןָאסבוקַאי ,ועירָאגירג ,ןַאמוװעל ,(ץעּפיל דוד) ברַאפ

 ףוסל .,רענווָאק ,(רעפילש ןבואר) םיוואור ,וװָאמַארבַא ,ווָאנָאמָאלָאס ,(יקסנעל

 רעד זַא ,טגָאזעג טָאה רע) יקסווָארּפעינד רעטרעוו-סולש ןטלַאהעג ןבָאה

 -ער יד ןוא (םזיוועשנעמ ןופ עיציזָאּפ עלעיּפיצנירּפ יד ןעמעננָא ףרַאד דנוב

 ,שטיװָאמַארבַא ןוא רעביל ןטנערעפ

 .ד.ס.ר רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד :טגָאזעג טרָאװ-סולש ןיא טָאה רעביל

 רעד ןופ גנוניימ עדעי ,גנוטכיר עדעי ןביירשוצוצ סיואכרוד טבערטש .ּפיַא

 ץוחַא .סעקיוװעשלָאב יד רעדָא ,סעקיוועשנעמ יד רעדָא עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 רעד ,ןטַארקָאמעדילַאיצָאס ןייק טינ ךיז רַאפ רע טעז סעיצקַארפ ייווצ יד

 רעטשרע רעד טימ טשינ טרעטסיײגַאב ןייז וצ סָאװ בילוצ טשינ טָאה דנוב

 ןוא ײטרַאּפ ןסַאמ ַא זיא דנוב רעד .גנוטכיר רעטייוצ רעד טימ טשינ ןוא

 -ערטסקע יד ףיוא ןייג וצ טשינ םיא טגניווצ סָאװ ,רָאטַאלוגער ןייז זיא סָאד

 ,ןלַאװ יד וצ ןייג טעוו דנוב רעד ןעוו ןליפא .סעיצקַארפ עדייב ןופ ןגעוו עמ

 ,סעקיוועשנעמ יד ןופ ןװיטָאמ עבלעז יד בילוצ טשינ ןייג רע טעוו
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 דישרעטנוא רעד זַא ,טגָאזעג טרָאװ-סולש ןייז ןיא טָאװ שטיװָאמַארבַא
 -נירּפ יד ןופ לכה-ךס ןיא טשינ טײטשַאב סעקיוועשנעמ יד ןוא דנוב ןשיוװצ
 ןפיוא סױרַא ןקור ייז .ךיז ןעניפעג ייז רדס ַא רַאמ סָאװ ןיא רָאנ ,ןּפיצ
 רעביא ייז ןזָאל ןַאלּפ ןטייווצ ןפיוא ,םזירַאטנעמַאלרַאּפ םעד ןַאלּפ ןטשרע
 ןעוט רימ .ךַאז עקילעפוצ ַא ייז רַאפ זיא סָאװ ,דנַאטשפיוא ןטנפָאװַאב םעד
 -ַאב רעד ןַאלּפ ןטשרע ןפיוא טייטש זנוא רַאפ .טרעקרַאפ טקנוּפ סע
 ןיא ןעמענ לײטנָא רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה רע .,דנַאטשפיוא רעטנפָאװ
 ,ןלַאװ-עמוד יד

 -עמוד יד ןיא ןעמענ ליײיטנָא טשינ רֹעדָא ָאי ןגעו עטַאבעד רעד ךָאנ
 טקנוּפ םעד ןופ לייט ןטייוצ םעד טכַארטַאב רָאפנעמַאזוצ רעד טָאה ןלַאװ

 .קיטקַאט רעד ןגעוו
 :םינינע יירד ןטכיױלַאב טָאה רע .רעביל טרירעפער טָאה עגַארפ יד

 -קַא עשינַאזיטרַאּפ (2 ,ןטפַאשרעּפמרעק ערענָאיצולָאװער עשיאייטרַאּפמוא (
 ןטַאר -- טערקנָאק טניימעג טָאה עטשרע סָאד .,סעיצַאירּפָארּפסקע (3 ,סעיצ
 םידיסח עסייה ןעוװועג ןענייז סעקיועשנעמ יד ,ןטַאגעלעד-רעטעברַא ןופ
 רעביל .טמיטשעג שירענגעק ןעוועג ןענייז -- סעקיװעשלָאב יד ,ןטַאר יד ןופ
 ןליּפש ןענעק ןטַאר:רעטעברַא יד זַא ,קנַאדעג םעד טכַארבעגסױרַא טָאה
 ךיוה רעייז טגייטש עילַאװכ ערענָאיצולָאװער יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא לָאר ַא
 "רַאפ עכַאװש ַא טָאה עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ואוו ,רעטרע ןיא זיולב ןוא
 יד ןענייז זיורבפיוא ןרענָאיצולָאװער ַא תעב וליפא .ןסַאמ יד טימ גנודניב

 עקרַאטש טָאה עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ואוו ,רעטרע יד ןיא קירעביא ןטַאר
 -ָאיצקַאער ַא ןעוועג טלָאװ ןבעלוצפיוא טציא ייז סעבָארּפ יד .סעיצַאזינַאגרָא
 ןלַאפ סעילַאװכ ערענָאיצולָאװער יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא .טירש רערענ

 -ניא עזָאלפליה ןוא עקידכעבענ רַאפ סױרַא ךיז ןטַאר-רעטעברַא יד ןזייוו

 -ָאװער עשיאיײטרַאּפמוא רַאפ טגָאזעגסױרַא רעבָא ךיז טָאה רע ,סעיצוטיטס
 -טשינ רעד בילוצ ,רעטילימ ןיא ןוא ףרָאד ןיא ןטפַאשרעּפרעק ערענָאיצול

 -ַאב עלעיצעּפס יד בילוצ ןוא רענלעז ןוא םירעיוּפ יד ןופ טײקטריזינַאגרָא
 ,טָאלפ ןוא ײמרַא רעד ןיא ךיוא יו ףרָאד ןיא ןעגנוגניד

 ןטנעמוגרַא יד זַא ,טגָאזעג רעביל טָאה סעיצקַא עשינַאזיטרַאּפ ןגעוו
 יז ןוא ןסַאמ יד ןופ גנומיטש יד טשינ ןביוה ייז :שלַאפ ןענייז ייז תבוטל
 טעז יז םגה ,עיטַארקָאמעדילַאיצַאס יד .גנוריגער יד טשינ ןריזינַאגרָאזעד
 עריא ןופ לַאנעסרַא ןיא ןעמענניירַא טשינ ייז רָאט ,סעיצקַא יד ןופ תוביס יד
 ןייא ןרעפעלש ייז :ןטַאטלוזער עטרעקרַאפ טקנוּפ ןבָאה ייז ,ןעלטימ-ףמַאק
 ,ײטרַאּפ יד ןריזינַאגרָאזעד ןוא ןסַאמ יד ןופ עיגרענע ערענָאיצולָאװער יד
 -נייא ריא ןרילרַאפ ןביױהעגנָא טָאה .ס.פ.9 יד .םעד טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ
 יד טימ ןעמענרַאפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה יז טניז ,ןסַאמ עטיירב יד ףיוא סולפ
 -לעפַאב עכעלדירפ יד ףיוא טצייר סָאד .ןעגנוטערטסױרַא עשינַאזיטרַאּפ
 עכלעזַא סױרַא ךיז ןקור ןוא ןײרַא ןעגנירד ײטרַאּפ רעד ןיא ןוא גנורעק
 טימ רָאנ טייקיניזטסואווַאב טימ סיוא טשינ ךיז ןענעכייצ סָאװ ,ןטנעמעלע
 ,טנעמַארעּפמעט-ףמַאק
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 .סעיצַאירּפָארּפסקע יד ןגעק ןטערטסױרַא ןעמ זומ ףרַאש סרעדנוזַאב

 "ער יד ןשיװצ ץענערג יד טדניװשרַאפ טפַאשלעזעג רעד ןופ ןגיוא יד ןיא

 ,ןטנעמעלע ענעברָאדרַאפ יד ןוא סעיצַאזינַאגרָא ערענָאיצולָאװ

 עלעיּפיצנירּפ ןייק ןעוועג טשינ ןענייז'ס רעכלעוו ןיא ,עטַאבעד ַא ךָאנ

 םינינע יד ןטכױלַאב שרעדנַא זיולב ןבָאה רענדער ענעדישרַאפ --- תועד-יקולחי

 יָאּפ טרָאװ-סולש ןייז ןיא רעביל טָאה --- םיטרּפ ערעדנַא טקורעגסױרַא ןוא

 דָארלעסקַא לעװַאּפ רעריפ ןשיטטיװעשנעמ ןוכ עיידיא רעד טימ טריזימעל

 -סורַא ךיז טָאה רע .רָאפנעמַאזוצ-רעטעברַא ןשיאייטרַאּפמוא ןַא ןפור ןגעוו

 "וצ -- עיצַאירּפָארּפסקע ןופ םרָאפ ןייא זיולב ןזָאלרעד ןעק'מ זַא ,טגָאזעג

 "ירּפ ייב טשינ ןפוא םושב ןוא גנוריגער רעד ייב זיולב רעבָא ,רעוועג ןעמענ

 ,ןשטנעמ עטַאװ
 טײנַאב קיטקַאט רעד ןגעװ עטַאבעד יד זיא םרָאפ רערעדנַא ןַא ןיא

 ,טקעיָארּפ-עיצולָאזער םעד טכַאדטַאב טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד ןעוו ,ןרָאװעג

 ןבָאה רעביל קרַאמ ןופ טכירַאב ַא רָאנ .טעברַאעגסיױא טָאה עיסימָאק ַא סָאװ

 יָאזער רעד ןופ ןלייט ענעדישרַאּפ ןגעוו טגָאזעגסױרַא ךיז ןטַאגעלעד לָאצ ַא

 רעד טָאה ףוסל .ןעגנורעסעבסיוא ןוא ןעגנורעדנע ןגָארטעגנײרַא ןוא עיצול

 עקידנזעװּפָא ןוא ענעטלַאהעגּפָא לָאצ ַא ייב ןעמיטש 46 טימ רָאפנעמַאזוצ

 .קיטקַאט רעד ןגעו עיצולָאזער יד ןעמונעגנָא

 ןבײרטרעדנַאנַאפ סָאד זַא ,טסעפ טלעטש עיצולָאזער ענעמונעגנָא יד

 -לעפַאב רעד ןופ ןטכיש עקיניזטסואווַאב-קינייװ יד ייב וליפא טָאה עמוד יד

 ןעגנערב ןופ טייקכעלגעמ רעד ןיא ןביולג םעד ןָאטעג לקַאװ ַא גנורעק

 ףיוא .קלָאפ ןופ טכַאמ רעד ןוא רַאצ ןופ טכַאמ רעד ןשיוװצ םולש ַא וצ

 טפַאשרעײטשרָאפ-סקלָאפ םוש ןייק זַא ,ןרָאװעג ןזיװַאב זיא ליּפשייב ןטלוב ַא

 -הכולמ רעד ןופ טַארַאּפַא רעד ןמז-לכ ,ןטיונ-סקלָאפ יד ןקידירּפַאב טשינ ןעק

 סָאמ רעקידנטיײדַאב ַא ןיא .םישזער ןטלַא ןופ טנעה יד ןיא ךיז טניפעג טכַאמ

 ןשירַאטנעמַאלרַאּפ ,ןכעלדירפ ַא ףיוא גנונפָאה יד ןרָאװעג טרעטשעצ זיא

 ןופ טייקידנעװטינ יד טייטש ןסַאמ עטיירב יד רַאפ .ףמַאק ןופ גנַאגסיוא

 יד .(גנולמַאזרַאפ-גנודנירג) עטנַאוטיטסנָאק ַא רַאפ ףמַאק ןרענָאיצולָאװער

 רעד ןופ רטנעצ ןיא ןעניפעג ךיז ףרַאד עטנַאוטיטסנָאק ַא רַאפ עיצַאטיגַא

 ןריזינַאגרָא ןעמ ףרַאד גנוזָאל רעד רַאפ .עיצַאטיגַא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 -רעד זַא ,ןייזטסואווַאב םעד ייז ייב ןעלקיװטנַא ןוא ןסַאמ-סקלָאפ עטיירב יד

 ,דנַאטשפיױא-סקלָאפ ןכיירגיז ַא ןָא טשינ ןעמ ןעק ליצ םעד ןכיירג

 סָאד סָאװ ,עיצקעל עשיטילָאּפ יד זַא ,עיצולָאזער יד טגָאז רעטייוו |

 ןבײרטרעדנַאנַאפ ריא ןופ ןוא עמוד רעטשרע רעד ןופ טנרעלעג טָאה קלָאּפ

 ןטלַאהעגרעטנוא טשינ טרעוו יז ביוא ,זָאלטכַאמ ןייז זומ עמוד יד זַא ,זיא

 םוצ טמוק עיצולָאזער יד .אפוג קלָאפ ןופ סעיצקַא ערענָאיצולָאװער טימ

 עטיירב יד ןופ ןפירגַאב ןוא ןעגנומיטש יד ןופ גנורעדנע יד זַא ,ריפסיוא

 ןיא ךיוא יו ןטַאטלוזער-לַאװ יד ןיא ןעלגיּפשּפָא ךיז טעװ סָאװ ,ןסַאמ-סקלָאפ

 -ַאב טפַאש ,עמוד רעד ןופ טייקיטעט רעד תעב קלָאפ ןופ גנוריפפיוא רעד

 רעד רַאפ טקנופ-ץיטש ַא ןיא עמוד עיינ יד ןעלדנַאורַאפ תבוטל ןעגנוגניד
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 יד עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד רַאפ סָאד טנפע קיטייצכיילג ,עיצולָאװער
 טשינ ןעגנוגנידַאב עכעלרעסיוא בילוצ טעוו'מ ןעוו לַאפ ןיא ,טייקכעלגעמ

 -גגעקטנַא ןוא עינַאּטמַאק-לַאװ ַא ןריפ וצ ,ןלַאװ יד ןיא ןעמענ ליײטנָא ןענעק
 -ולָאװער ןופ גנוזָאל יד ףמַאק ןכעלדירפ ַא ןגעוו דייר עלַארעביל יד ןלעטש
 עיצולָאזער רעד ןופ ךמס ןפיוא) .גנולמַאזרַאפ-גנודנירג ַא רַאפ ףמַאק ןרענָאיצ
 .(עמוד רעטייוצ רעד וצ ןלַאװ יד ןיא טקילײטַאב ךיז דנוב רעד טָאה

 יד ןגעװ ןעמונעגנָא רָאפנעמַאװצ רעד טָאה עיצולָאזער ערעדנוזַאב ַא
 -רַאּפ רעד :טסעפ טלעטש עיצולָאזער יד .ןעגנוטערטסױרַא עשינַאזיטרַאּפ
 -גנוריגער םעד ןריזינַאגרָאזעד וצ טסנרע חוכב טשינ זיא ףמַאק רעשינַאזיט
 רַאפ ןגלָאפ עוויטַאגענ ןבָאה סָאד זומ טייז רעטייוצ רעד ןופ .םזינַאכעמ
 -עד ןוא עיצַאזינַאגרָאזעד ַא םרוג זיא ןוא טעברַא-ןסַאמ ןוא ףמַאק-ןסַאמ םעד
 .געװ םעד ףיוא טייג סָאװ ,ײטרַאּפ רעשירַאטעלַארּפ ַא ןיא עיצַאזילַארָאמ
 סָאװ ,סעיסערּפער עטפרַאשרַאפ ןוא עכעלדיײמרַאפמוא יד ןופ טַאטלוזער ןיא
 יז ייב ךיז טפַאש ,דלַאב ןליפרעד גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןסַאמ עטיירב יד
 רענלעז יד ףיוא ןלַאפנָא יד .ןרענָאיצולָאװער יד וצ גנואיצַאב עכעלטנייפ ַא

 ןרעװ ןוא גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןגעק יײמרַא יד ףיוא ןלעטש

 -ענ .רעטילימ ןיא טעברַא רערענָאיצולַאװער רעטיירב ַא רַאפ גנורעטש ַא
 ןופ רָאפנעמַאוװצ רעט7 רעד סױרַא ךיז טגָאז ,טכַא ןיא ץלַא סָאד קידנעמ
 רעד ןופ קיטקַאט רעד ןיא ףמַאק ןשינַאזיטרַאּפ םעד ןרעדילגנייא ןגעק; דנוב
 טמיטשעג ןבָאה עיצולָאער רעד רַאפ .,?ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 -רעדיוו רעד ןגעוו) ,ןעמיטש ןופ ןטלַאהעגּפָא ךיז ןבָאה 14 ; ןגעק -- 6 ןוא 8
 .(26 לטיּפַאק עז --- .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד טימ גנוקינייארַאפ

 טוטַאטס ַא ןעמונעגנָא ןוא טכַאוטַאב ךיוא טָאה רָאפנעמַאזזצ רעד
 טוטַאטס רענעבירשעג ןייק זיא 1906 זיב) .עיצַאזינַאגרָא רעד רַאפ
 טרירעפער .(םיגהנמ עטלעטשעגנייא ןעוװעג ןענייז'ט רָאנ ,ןעוועג טשינ
 ,טקעיָארּפ-טוטַאטס םעד קידנלעטשרָאפ .(ןעגיִָאק לשיפ) ווָאנָאי טָאה ןינע םעד
 ןריפכרוד טנעװקעסנָאק -- זיא עיידיא ענײמעגלַא יד זַא ,ןזיוװעגנָא רע טָאה
 ,עטלייועג ןייז ןפרַאד ןעגנוטכירנייא עלַא .ּפיצנירּפ ןשיטַארקָאמעד םעד

 -עגניײרַא ןענייז'ס ןוא עיסוקסיד עטיירב ַא ןרָאװעג טריפעג זיא טוטַאטס ןגעוו
 רעד טָאה ףוסל .ןעגנורעסעבסיוא ןוא ןגַאלשרָאפ ענעדישרַאפ ןרָאװעג ןגָארט
 -עגטסעפ טָאה סָאװ ,טוטַאטס ןלענָאיצַאזינַאגרָא ןַא ןעמונעגנָא רָאפנעמַאזוצ
 :םיללכ ייר ַא טלעטש

 םַארגָארּפ סָאד ןָא טמענ רעכלעוו ,רעדעי זיא דנוב ןופ דילגטימ ַא
 -ער קיטעט ןיא ןוא ןילּפיצסיד-ײטרַאּפ רעד רעטנוא ךיז טפרַאוװ ,דנוב ןופ
 ביוחמ ךיוא זיא דילגטימ רעדעי .סעיצַאזינַאגרָא ענייז ןופ רענייא ןיא רעלוג
 ,רעײטש-ײײטרַאּפ ןלָאצ וצ

 ןּפורג ךַאפ טיול טלעטשעגפיונוצ ןרעוו סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד 2
 -עגסיוא ןַא טָאה עּפורג עדעי .ןענָאיַאר עשיטָאטש עטמיטשַאב טיול רעדָא
 םעד סיוא טלייו ןטַאר עלַא ןופ גנולמַאזרַאפ ענימעגלַא יד ,טַאר ןטלייוו
 קיטקַאט ןופ ןגַארפ יד טמיטשַאב ןוא טייקיטעט ןייז ּפָא טצַאש ,טעטימָאק
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 רעקידנריפנָא רעד זיא (רטנעצ רעדָא) טעטימָאק רעד .,ןעגנוטערטסיױרַא יד ןוא

 עשיאײטרַאּפ עלַא ןופ טייקיטעט יד טקיניײארַאפ סָאװ ןַאגרַא רעקיטרָא

 "סייקיטעט ַא ןבענוצּפָא טעטכילּפרַאפ זיא רע .טָאטש ןיא ןעגנוטכירנייא

 ןטַאר יד ןופ גנולמַאזרַאפ רענײמעגלַא רעד טכירַאב

 ,רָאפנעמַאזוצ ַא זיא דנוב ןופ ןַאגרָא רעקידנבעגצעזעג רעטסכעה רעד 2

 "עּפס ַא ןפור וצ ביוחמ זיא .ק.צ רעד .רָאי ןדעי ןפור ףרַאד .ק.צ רעד סָאװ

 .סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ טפלעה ַא טגנַאלרַאפ סָאד ביוא ,רָאפנעמַאזוצ ןלעיצ

 -נעמַאזוצ ַא ףיוא ןטערטרַאפ ןייז וצ טכער ןבָאה דנוב ןופ סעיצַאזינַאגרָא עלַא

 ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדילגטימ-ייטרַאּפ 500 ףיוא טַאגעלעד 1 ןקיש ייז --- רָאט

 לכל ןיילַא טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ןַא .ןלַאװ-ןטַאגעלעד יד ןיא טקילײטַאב

 טמוקַאב .ק.צ רעד .טַאגעלעד ַא ןקיש וצ טכער טָאה ,רעדילגטימ 200 תוחּפה

 ןיא סעיצַאזינַאגרָא-ףליה .רָאפנעמַאװצ ַא ףיוא ןעמיטש 2 ןבָאה וצ טכער

 .טכער-סגנוטַארַאב טימ ןטַאגעלעד ןקיש ןעגעק דנַאלטיוא

 ןיא .רָאפנעמַאװצ ןכרוד טלייוװעג טרעװו טעטימָאק-לַארטנעצ רעד 4

 רעקידנריפנָא רעטסכעה רעד רע זיא ןטכַאמלופ ענעמוקַאב יד ןופ ןעמַאד יד

 ,יק.צ ןופ רעדילגטימ ּפָא ןעמוק'ס ןעוו ,ןלַאפ יד ןיא ץוחַא .דנוב ןופ ןַאגרָא

 .עיצַאטּפָאָאק ןופ טכער ןייק טשינ רע טָאה

 ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םעיינ ַא טלייװעגסיוא טָאה רָאפנעמַאזצ רעד

 ,(יענטרָאּפ לאיתוקי) חנ ,רעמערק ידַאקרַא :ןײרַא ןענייז םיא ןיא ,םירבח 9

 .ר ,רעביל קרַאמ ,םעדעמ .וװ ,יקסוװָאסָאק .וו ,(טַאטשנעזיײא יַאסיא) ןידוי

 .ןעגיָאק לשיפ) הנוי ,(ןייטשנייוו .א) לאימחר ,שטיװָאמַארבַא

 -הבורק רעד ןופ רעײטשרָאפ רעד טָאה רָאפנעמַאזוצ ןופ סולש ןרַאפ

 לרַאק -- עיצילַאג ןיא ייטרַאּפ רעשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס רעשידיי רעש

 דנוב ןופ גנוטיידַאב רעסיורג רעד ףיוא ןזיװעגנָא עדער ַא ןיא רעלגייאנייא

 רע טָאה עביל טימ .עיצילַאג ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד רַאפ

 עיצילַאג ןופ ייטרַאּפ .ד .ס עשידיי יד זַא ,טגָאזעג טָאה רע .דנוב ןגעוו טדערעג

 םעד ףיוא .ןעיידיא עשידנוב יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןסקַאװעגסיױא זיא

 רעטסומ ַא ןעװעג דנב רעד זיא ףמַאק ןוא גנולקיװטנַא ןופ געוו ןרעווש

 עשידיי יד ךיז ןליפ םידעפ רעטנויוט ךרוד .ןרעטש רעדנזייוו-געוו רעד ןוא

 .דנַאלסור ןוא ןליוּפ ,עטיל ןופ דנוב םעד טימ ןדנוברַאפ עיצילַאג ןופ רעטעברַא

 ןעגנערב טשינ ,רעדייל ,ייז ןענעק עגַאל רעשימָאנָאקע רערעווש רעייז בילוצ

 .עציטש רעלעירעטַאמ ךרוד ךיוא ןליפעג עמירַאװ ערעייז קורדסיוא םוצ

 -נעמַאזוצ רעט7 רעד זיא -- םעדעמ .וו --- רעציזרָאפ ןופ עדער ַא טימ

 רעקיטציא רעד זַא ,ןזיװעגנָא רע טָאה עדער ןייז ןיא .ןרָאװעג ןסָאלשעג רָאפ

 ןכעלנעזרעּפ ןטיול ןוא ןטַאגעלעד יד ןלייוו ןופ ןפוא ןטיול טָאה רָאפנעמַאזוצ

 -ָאלק ןוא רעטלוב טָאה רע .עקידרעירפ עלַא ןגיטשעגרעביא לעטשנעמַאזוצ

 רעשידיי רעד ןופ ןכירטש-רעטקַאדַאכ יד טלגיּפשעגּפָא ערעדנַא יד ןופ רער

 רָאפנעמַאזוצ רעט7 רעד .תונורסח ןוא תולעמ עריא עלַא ,גנוגעװַאב-רעטעברַא

 ענעדײשַאב ןענייז רימ .ןגַארּפ עטסרעװש יד ןסילשַאב טפרַאדעג טָאה

 ןבָאה רימ ,ןײלַא ךיז וצ גנערטש ךיז ןעיצַאב ןוא ,טגָאזעג רע טָאה ,ןשטנעמ
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 -ַאוצ רעד רעכלעוו ןיא ,עגַאל רערעווש רעד ןופ זַא ,ןגָאז וצ טכער עלופ
 טרעדלישעג טָאה רע .דובכ טימ סױרַא רע זיא ,ןענופעג ךיז טָאה רָאפנעמ
 טימ תוכייש ןיא דנוב ןרַאפ ךָאנ ןעייטש סע סָאװ ,ןטייקירעוש עסיורג יד
 ןוא רעטשרע רעד רעבָא ,טזײלעג טָאה רָאפנעמַאװצ רעד סָאװ ,ןגַארפ יד
 עקיצנייא יד ןעװעג ןענייז רימ ,ןרָאװעג טכַאמעג זיא טירט רעטסרעווש
 ןענייז ַאזַא ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעדי-לַאיצָאס
 ןייז ןופ טפַארק יד זַא ,גנונפָאה יד טקירדעגסיוא טָאה רע .ןבילבעג רימ
 רעד ןופ ןײגסױרַא דנוב םעד ןפלעה טעװ עימָאנָאיזיפ-ןסַאמ רעשירַאטעלָארּפ
 ,(=-* געוו ןייז ףיוא םיא טרַאװרעד סע סָאװ ,עגַאל רערעווש
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 .פ.יַאיד.ס.ר רעד ןיא קירוצ 6

 -סױרַא זיא ןוא רָאפנעמַאזצ ןט2 ןופ קעװַא דנוב רעד זיא 1902 ןיא

 -רַאּפ עצנַאג יד טָאה רָאפנעמַאזוצ ןבלעז ןפיוא ..ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ ןטערטעג

 וצ .סעקיוועשנעמ ןוא סעקיװעשלָאב --- ןלייט ייווצ ףיוא ןטלָאּפשעצ ךיז ייט

 ןעמוקעגוצ םעד ךָאנ ןענייז תועד-יקולח עלענָאיצַאזינַאגרָא ענענַאטשטנַא יד

 ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז שיטקַאפ ךיג ןבָאה ןעלגילפ ,ד.ס עדייב ןוא ,עשיטקַאט

 .ײטרַאּפ ןייא טעדליבעג ייז ןבָאה לעיציפָא םגה ,ןעײטרַאּפ ערעדנוזַאב ייווצ

 רעד ןופ טייקכעלדעש יד ןזיװַאב טלוב טָאה 1905 ןופ עיצולָאװער יד

 -"רַאטש יד ןוא טרעסערגרַאפ ךָאנ טײקכַאװש יד טָאה סָאװ ,טײקנטלָאּפשעצ

 ןוא טייקינייא וצ ןעגנוטכיר .ד.ס עדייב ןופ גנַארד רעד .טרענעלקרַאפ טייק

 -ַאנ יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא .ד,ס יד טימ ײטרַאּפ עטקינייארַאפ ַא ןפַאש וצ

 "יקולח יד רעביא טנַאהרעבױא יד ןעמונעג טָאה ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצ

 עכעלטע ןעוועג ןיוש ןענייז 1905 רָאי ןיא .ןצנעדנעט-גנודיישעצ ןוא תועד

 ייר ַא ןיא .ןלייט .ד.ס עלַא ןופ ןצנערעפנָאק ןוא ןעגנוטַארַאב עמַאזניימעג

 עװיטַארעדעפ ןוא סעיסימָאק-גנוקידנעטשרַאפ טעדליבעג ןעמ טָאה רעטרע

 "עג זיא גנונדרָא-גָאט רעד ףיוא .טעברַאעגנעמַאזװצ םתס רעדָא ןטעטימָאק

 -רַאפ רעד ..ּפ.ַא.ד.ס.ר יד ןקינייארַאפ קירוצ ןגעוו עגַארפ יד ןרָאװעג טלעטש

 ןט8 --- לירּפַא ןט23 ןופ געט יד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רָאפנעמַאזוצ-גנוקינייא

 יד ךיוא ןדַאלעגנייא ןעמ טָאה םיא וצ .(ןדעוװש) םלָאהקָאטש ןיא 1906 יַאמ

 ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןעײטרַאּפ ,ד.ס

 "נָא ןייז ןגעו עגַארפ יד טלעטשעגקעװַא רעדיו ךיז טָאה דנוב ןרַאפ

 טשינ זיא דנוב ןיא רענייק .ײטרַאּפ .ד.ס רעניימעגלַא רעד וצ טייקירעהעג

 לָאז תודוסי עכלעוו ףיוא ןעוועג זיולב זיא עגַארפ יד .םעד ןגעק ןעוועג

 "יקולח ןעװעג ָאי ןיוש ןענייז ָאד ?גנודניברַאפ יד ןרעוו טלעטשעגקירוצ

 עדייב ןופ רעגנעהנָא יד .ןעגנוניימ ייווצ טעדליבעגפיוא ךיז ןבָאה'ס .תועד

 סולשַאב ַא .עכייו ןוא עטרַאה ןעמָאנ ןטימ טנכיײצַאב ןעמ טָאה ןעגנוניימ

 -עגּפָא ןיא סָאװ ,דנוב ןופ ץנערעפנָאק עט7 יד ןעמונעגנָא טָאה םעד ןגעוו

 ,(24 לטיּפַאק עז) ןרעב ןיא ןרָאװעג ןטלַאה

 זיא .ּפ.ַאד.ס.ר רעד טימ גנוקינייארַאפ-רעדיו רעד ןגעוו טקנוּפ רעד

 ןגעו טַארעּפער ַא .ץנערעפנָאק רעד ןופ ןעגנוציז 5 ףיוא ןרָאװעג טריטַאבעד

 -ָאר .ּפ .רד -- טַארעּפערדָאק ַא ,שטיװָאמַארבַא .ר ןטלַאהעג טָאה עגַארפ רעד

 .ןַאמנַא) לַאטנעז

 יב יִצ תוקפס טגָאזעגסױרַא שטיװָאמַארבַא .ר טָאה טַארעפער ןייז ןיא

 ןטימ גנוקינייארַאפ רעד וצ ןליוו רעקרַאטש ַא ןַארַאפ זיא .ּפ.ַאד.ס.ר רעד
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 -נעמַאזוצ-ײטרַאּפ ריא רַאפ טָאה יז תעב זַא ,ןזיוועגנָא ייברעד טָאה רע .דנוב
 -רַא .ד.ס רעשיטעל ןוא .ל.פ.ק.ד.ס רעד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא טריפעג רָאפ
 ןוא טריפעג טשינ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןייק דנוב ןטימ יז טָאה ,ייטרַאּפ-רעטעב
 -רָאפ טָאה רע .רָאפנעמַאזוצ םוצ גנודַאלנייא ןַא טימ טצענערגַאב זיולב ךיז
 טשינ גנוקינייארַאפ ןייק ןעק סע עכלעוו ןָא ,ןעגנוגנידַאב-טּפיוה יד טרילומ

 עכלעוו ןָא -- טגָאזעג טנערעפער רעד טָאה -- ןטקנוּפ ָאד ןענייז סע, ,ןייז
 ,שירָאטסיה ןסקַאװעגסיױא ןענייז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא זַא ,ךעלגעממוא זיא'ס
 -ַאב ַא זנוא רַאפ טָאה ןטקנוּפ עכלעזַא ןטעברַאסיוא סָאד .ץנַאג ןביילברַאפ ןלָאז

 טָאה ײטרַאּפ רעדנעלסור יד לייו ,םעד בילוצ גנוטיידַאב עקיטכיוו רעדנוז

 ץנעטסיזקע רעד ןופ ןיז םצע םעד טנקײלעגּפָא שיגרענע ױזַא ןוא טפָא ױזַא
 ןעמוקרָאפ לָאז גנוקינײארַאפ-רעדיוװ יד זַא ,טגיילעגרָאפ טָאה רע ."דנוב ןופ
 : תודוסי עכלעזַא ףיוא

 עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ַא זיא דנוב רעד זַא ,טנעקרענָא ײטרַאּפ יד 1
 ןיא טצענערגַאב טשינ זיא עכלעוי ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא
 ןצענערג ןָאיַאר ןייק טימ טייקיטעט ריא

 -ַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןגעוו םָארגָארּפ רעדנוזַאב ַא טָאה דנוב רעד 2
 סָאד זַא ,ןענעקרענָא תוחּפה-לכל ףרַאד ײטרַאּפ רעדנעלסור יד .עגַארפ רעל
 הריתס םוש ןייק ןיא טשינ ךיז טניפעג םָארגָארּפ עלַאנָאיצַאנ עשידנוב
 ,םַארגָארּפ ןשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ןטימ

 ןופ ןעגנוטכירנייא עלַארטנעצ יד ןיא ןטערטרַאפ ןייז ףרַאד דנוב רעד 3
 ,ןַאגרָא ןלַארטנעצ ןיא ןוא .ק.צ ןיא --- יײטרַאּפ 'רעד

 -ַאזינַאגרָא ןייז ןביילב טעװ סע זַא ,ןרעוו טריטנַארַאג ףרַאד דנוב םעד 4
 -עיצַאזינַאגרָא עכעלרעניא עלַא ןיא קידנעטשבלעז ןייז טעװ רע זַא ןוא עיצ
 ,רוטַארעטיל ענעגייא ןַא ,.ק.צ רענעגייא ןַא ,ןרָאפנעמַאזוצ ענעגייא -- םינינע
 .וד,זַא,א ןעלטימ ןוא ןשטנעמ ענייז רעביא העד יד ןבָאה

 ןָא טרעדנעעג רעטעּפש ןרעוו טשינ ןענעק ןטקנוּפ-טנורג עקיזָאד יד 5
 ,דנוב ןופ םכסה םעד

 גנוטכינרַאפ רעד וצ ןריפ טשינ רָאט רעטרע יד ףיוא גנוקינייארַאפ יד
 טיהרַאפ ףרַאד רעטרע יד ףיוא .ןעגנוטכירנייא עשידנוב עקיטרָא יד ןופ
 -רַאפ יד .ןטעטימָאק ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ טײקצנַאג יד ןרעוו
 ,דוסי ןוויטַארעדעפ ַא ףיוא ןייז ףרַאד רעטרע יד ףיוא גנוקינייא

 -פיוא ייווצ ןעייטש זנוא רַאפ :טגָאזעג טנערעפער רעד טָאה ףוס םוצ
 טנעמָאמ ןקיטציא םעד ןיא; .גנוטלַאהרעדטסבלעז ןוא גנוקינייארַאפ -- ןבַאג
 יד ןשיװצ סיטשנעמַאזװצ ַא ,דלוש רעזנוא בילוצ טשינ ,ןעמוקעגרָאפ זיא
 ןיוש ביוא ..."ייז ןופ ענייא ןביילקסיוא ןפרַאד רימ ,ןבַאגפיוא עדייב עקיזָאד
 ךיוא זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ףרַאד'מ, ,עטייווצ סָאד ןביילק ןעמ ףרַאד ,ןביילק ָאי
 ןבָארגעגרעטנוא טלָאװ סָאװ ,גנוקינייארַאפ ַא ,טנייפ רימ ןבָאה סטכער ןופ
 ."סניוועג רענייר ַא ןעוועג ייז רַאפ טלָאװ ,דנוב ןופ ץנעטסיזקע יד

 זיא ךות ןיא זַא ,טגָאזעג טארעפעדדָאק ןייז ןיא טָאה לַאטנעזָאר .ּפ .רד
 -טּפױה רעד .דישרעטנוא רעסיורג ןייק ָאטשינ ןטקנוּפדנַאטש סנדייב ןשיווצ
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 רעד ,טסימיסעּפ ַא זיא טנערעפער רעד .גנומיטש רעד ןיא זיא דישרעטנוא
 יד זנוא טסייה ןפוא ןטסגנערטש ןפיוא; ,טסימיטּפָא ןַא -- טנערעפערדָאק
 ,לייוו עלַא רעביא טשינ ךיז ןרזח סעיצולָאװער, ..."םולש ןכַאמ עיצולָאװער
 ןלעװ ןוא עגַאל רעד ןופ ךיוה רעד ףיוא ןייטש טשינ טציא ןלעוװ רימ ביוא

 -ןַאפ ןביילב תמאב רימ ןלעװ ,טרעדָאפ טנעמָאמ רעד סָאװ ,ץלַא ןָאט טשינ
 (.ּפ.ַא.ד.ם.ר ןופ) ןשטנעמ-ייטרַאּפ ענעי, .."עטכישעג רעד רַאפ ךעלטרָאװטנַא
 יד יװ ,היאר ַא רַאפ ןעניד טשינ ןענעק ,רעטרע ערעזנוא ןיא ןטעברַא עכלעוו
 טקיש ױזַא ןטנעמעלע עטסגרע יד רעטרע-ץענערג יד ןיא טקיש גנוריגער
 עכלעוו ,ןטנעמעלע יד רעטרע-ץענערג יד ןיא יײטרַאּפ רעדנעלסור יד ךיוא
 טשינ זַא ,ןיװעגנָא יברעד טָאה רע .?שיטַאּפמיס ןטסקיצניװ םוצ ןענייז
 -- םידדצ עדייב ןעגנואווצעג עיצולָאװער יד טָאה ,ןעגנובייר יד ףיוא טקוקעג
 -ינייארַאפ עקילייווטייצ טעטש ייר ַא ןיא ןפַאש וצ דנוב םעד ןוא .ּפ.ַא.ד.ס.ר יד
 עמַאזניימעג ןריפ ךיוא יוװ ,ןטעטימָאק-רינידרָאָאק ןוא עטקיניײארַאפ ,ןעגנוק
 ..וד.זַאיא סעיצקַא

 ןבָאה סָאװ ,ןטקנוּפ ייר ַא טרילומרָאפ ףוסל טָאה טנערעפערדָאק רעד
 ןיא .ןגַאלשרָאפ סטנערעפער ןופ טריישעגרעטנוא קרַאטש וצ טשינ ללכב ךיז
 ,ויטַאמיטלוא ןלעטש טשינ ייז ףרַאד'מ זַא ,ןטלַאהעג רע טָאה ןגַארפ עקינייא

 ,עטַאבעד עכעלריפסיוא ןַא טלקיװטנַא ךיז טָאה ןטַארעפער עדייב םורַא
 ,ןסנַאינ ןוא ןעגנוניימ עלַא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענייז'ס רעכלעוו ןיא
 25 ךרעב טקילײטַאב ךיז ןבָאה עטַאבעד רעד ןיא .תוקפס ןוא ןעגנונפָאה עלַא
 ץלַא ןיא ןענייז ןטנערעפער עדייב זַא ,טגָאזעג טָאה קַאװטיל .א ,ןטַאגעלעד
 .רעכעלטנזעוו ןייק טשינ זיא ייז ןשיוװצ דישרעטנוא רעד ןוא קימיטשנייא טעמכ
 סָאװ ,טַארעפער ןטירד ַא ןרעהסיוא לָאז'מ זַא ,ןגָאלשעגרָאפ רעבירעד טָאה רע
 זיא גַאלשרָאפ רעד .עטרַאה רָאג יד ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןקידיײטרַאפ לָאז
 .ןרָאװעג ןעמונעגנָא טשינ

 יד ןופ טייז עשיטקַארּפ יד טדערעגמורַא ןעמ טָאה עטַאבעד רעד ןיא
 ןעגנַאלרַאפ ןעמ לָאז סָאװ ,תוחנה ףיוא ןייג ןעמ ףרַאד טייוו יוװ ןוא ןגָאלשרָאפ
 : ןגַארפ עקידנגלָאפ ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןענייז'ס .טשינ סָאװ ןוא וויטַאמיטלוא
 יד לָאז יצ ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ רעייטשרָאפ רעקיצנייא סלַא דנוב רעד
 ,רעטעברַא עשידיי ןשיװצ טעברַא ןַא ןריפ ךיוא ןיילַא ײטרַאּפ ענײמעגלַא
 גנוטערטרַאפ יד ,דנוב ןופ םַארגָארּפ ןלַאנָאיצַאנ םוצ .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ גנואיצַאב יד
 "וצ ןוא ןעגנואיצַאב יד ,ןעגנוטכירניײא-ײטרַאּפ ענײמעגלַא יד ןיא דנוב ןופ
 -ערגַאבמוא יד ,עימָאנָאטױא עכעלרעניא יד ,רעטרע יד ףיוא טעברַאנעמַאז
 -גימ עלַאנָאיצַאנ ןופ סעיצַאזינַאגרָא ןענעקרענָא ,ןָאיַאר ןשידנוב ןופ טייקטצענ
 ןיא זַא ,עקינילדָארג ַאזַא ןעוועג טשינ זיא גנולייטעצ יד ..לג.ד.א ןטייהרעד

 -- טייז רעטייוצ רעד ןופ ןוא עטרַאה יד קינײא ןעוועג ןענייז ןגַארפ עלַא
 עדייב ןשיווצ דישרעטנוא רעכעלרעּפנײשַאב ַא ןעוועג רעבָא זיא'ס ,עכייוו יד
 זיא ןעגנוטכיר עדייב ןשיוװצ .טייקיביגכָאנ ןופ דַארג ןיא ןטַאגעלעד ןּפורג
 ייר ַא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ףוסל .עשיטסירטנעצ ַא -- עטירד ַא ןעוועג ךיוא
 ץנערעפנָאק יד ןוא ןגַאלשרָאפ ןוא ןטקנוּפ ענלצנייא רעביא ןעגנומיטשּפָא
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 רעד טימ גנוקינייארַאפ רעד ןגעוו עיצולָאזער עדנגלָאפ ןעמונעגנָא טָאה
 ; ,פ.ַא.ד.ס.ר

 :גנוקינייארַאפ רעד ןופ ןעגנוגנידַאב עוװיטַאמיטלוא יד !!

 ןשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס ַא זיא דנוב רעד 1

 ענָאיַאר טימ טייקיטעט ריא ןיא טצענערגַאב טשינ זיא סָאװ ,טַאירַאטעלָארּפ
 ,ןעמַאר

 ,ײטרַאּפ רעד ןופ .ק.צ ןיא גנוטערטרַאפ ַא טָאה דנוב רעד 2

 -נעמַאזוצ-יײטרַאּפ ענײמעגלַא יד ףיוא ןקיש דנוב ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד 3
 -רָא יד יוװ ,תודוסי עבלעז יד ףיוא רעײטשרָאפ ערעייז ןצנערעפנָאק ןוא ןרָאפ
 ..ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ סעיצַאזינַאג

 םַארגָארּפ סָאד ךיוא זיא ײטרַאּפ רעדנעלסור רעד ןופ םַארגָארּפ סָאד .4
 רעד ןיא םַארגָארּפ ןייז ייב ןביילב וצ טכער רעבָא טָאה דנוב רעד .דנוב ןופ
 ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט6 ןפיוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ ,עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ
 .דנוב

 -רָא ןייז ןופ םינינע עלַא ןריפ וצ קידנעטשבלעז טכער טָאה דנוב רעד 5
 .עיצַאזינַאג

 עניײמעגלַא יד ךרוד ןרעוו טרעדנעעג ןענעק ןטקנוּפ עטנכערעגסיוא עלַא 6
 רעטשרע רעד) .דנוב ןופ םכסה ןטימ זיולב ײטרַאּפ רעד ןופ ןרָאפנעמַאזוצ
 טימ -- ןטקנוּפ ערעדנַא יד ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא קימיטשנייא זיא טקנוּפ
 ,(ןטייהרעמ ענעדישרַאפ

 :טפַאשרעייטשרָאפ רעקיצנייא רעד ןגעוװ .וװ

 טלעטשעגסױרַא טשינ טָאה יז םגה זַא ,טסעט טלעטש ץנערעפנָאק יד
 "עג טמיטשַאב זיא'ס יװ ,טפַאשרעיײטשרָאפ רעקיצנייא רעד ןגעוו טקנוּפ םעד
 רעד ןופ ןעגנוגנידַאב עוויטַאמיטלוא יד ןשיווצ רָאפנעמַאזוצ ןט5 ןפיוא ןרָאװ
 קיטיינ רַאפ ץנערעפנָאק יד ךָאד טלַאה ,פ.ַאד.ס.ר רעד טימ גנוקינייארַאפ
 םעד ןיא טקירדעגסיוא זיא סָאװ ,גנורעדָאפ יד ןטלַאהוצרעטנוא קידנעטשלופ
 ןשיוװצ גנודניברַאפ עלַאמרָאנ ַא זַא ,טרעלקרעד ץנערעפנָאק יד .טקנוּפ
 -ָאמעד-לַאיצָאס רעדנעלסור רעד ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד
 דנוב רעד ןעוו ,טלָאמעד זיולב ןרעוװו טלעטשעגנייא ןעק עצנַאג סלַא עיטַארק

 ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ רעייטשרָאפ רעקיצנייא רעד ײטרַאּפ רעד ןיא ןייז טעוו
 ןשיוװצ טריפ סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עקיצנייא יד ןייז ףרַאד רע זַא ,טניימ סָאד
 יד טעװ עיצַאזינַאגרָא רעד-טָא ךרוד .טעברַא-ןסַאמ ַא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי
 ךרוד ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ףמַאק םעד ןריפנָא ײטרַאּפ ענײמעגלַא
 העּפשה עקיטיונ יד ןריזילַאער ןענעק טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד טעװ ריא

 יד זַא ,גַאלשרָאפ ַא) .םינינע עשיאייטרַאּפ יד ןופ גנַאג םענײמעגלַא ןפיוא
 ,טקנוּפ רעוויטַאמיטלוא ןַא ןייז לָאז ?טפַאשרעײטשרָאט רעקיצנייא; ןופ עגַארפ
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 ןוא 19 ןגעק ,17 טמיטשעג ןבָאה רַאפ ,ןפרָאװעגּפָא ץנערעפנָאק יד טָאה
 ,(3ג* (ןטלַאהעגּפָא ךיז טָאה רענייא

 א
 לא 8

 דנוב רעד טָאה םלָאהקָאטש ןיא רָאפנעמַאזוצ-גנוקינייארַאפ ,ד.ס םוצ

 ןוא שטיװָאמַארבַא .ר ,רעביל קרַאמ :ןַאמ 2 ןופ עיצַאגעלעד ַא טקישעג

 רעד טָאה סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ יירד .,(וָאנָאי --- הנוי) ןעגיאק לשיפ

 עשיטעל יד ,.ל.ּפ.ק.ד.ס יד : .ּפיַא.ד.ס.ר ןיא ןעמענניײרַא טפרַאדעג רָאפנעמַאזוצ

 ןבָאה ןעײטרַאּפ ייוצ עטשרע יד) .דנוב םעד ןוא ײטרַאּפ-רעטעברַא .ד.ס

 -גירגטימ ַא ןעוועג זיא דנוב רעד תעב ,טרעהעג טשינ .פ.ַא.ד.ס.ר רעד וצ רעירפ

 .עיסימָאק ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא ענַארפ יד ,(ײטרַאּפ רעד ןופ רעד

 טָאה (ווָאיליגיױװ .ד .ב ןופ םינָאדװעס9ּפ) ווָאניװטיל רעבעגּפָא-טכירַאב רעד

 יווצ עטשרע יד עגונב זַא ,טרימרָאפניא רָאפנעמַאזצ ןופ םונעלּפ ןפיוא

 וצ ןעמוקעג .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ .ק.צ רעד ןוא עיסימָאק יד ןענייז ןעײטרַאּפ

 -רָא עלַאנָאיצַאנ עדייב ןופ סעיצַאגעלעד יד .,ןעגנוגנידַאב יד ןגעוו םכסה ַא

 -עווש .טקעיָארּפ ןטעברַאעגסיױא ןטימ ןעוועג םיכסמ ךיוא ןבָאה סעיצַאזינַאג

 ןעוועג טשינ זיא אפוג עיסימָאק רעד ןיא .דנוב ןטימ ןעגנַאגעגוצ סע זיא רער
 ,עגארפ רעד ןיא טייקינייא ןייק

 -עט יד זיא יז זַא ,ןעזעגסיורָאפ טָאה .ל.ּפ.ק.ד.ס ןגעוו טקעיארּפ רעד

 ןגעוו .ןָאיַאר ןטמיטשַאב ַא ןיא .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא עלַאירָאטיר

 ןבָאה רענדער עקיניא רעבָא ,טרינָאיטסעװק טשינ רענייק סע טָאה ןלױּפ

 .ף.ַאד.ס.ר ןופ סעיצַאזינַאגרָא ןַארַאפ ךיוא ןענייז עטיל ןיא זַא ,ןזיועגנָא

 טייהרעמ רעד ןופ גנוניימ יד .סעיצַאקילּפמָאק ןייז םעד בילוצ ןלעוו'ס ןוא

 -נעטשרַאפ ַא ךרוד רעטעּפש ןרעוו טזיילעג ףרַאד ןינע רעד זַא ,ןעוועג זיא

 טָאה רָאפנעמַאװצ רעד .רעטרע יד ףיוא סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ גנוקיד

 -עטשַאב ךיוא זיא'ס .גנוקינייארַאפ רעד ןגעוו טקעיָארּפ םעד טקיטעטשַאב

 רעשיטעל רעד טימ גנוקינייארַאפ רעד ןגעו טקעיָארּפ רעד ןרָאװעג טקיט

 ןעמונעגנָא זיא לַאפ ןטייווצ ןיא ייס ,ןטשרע ןיא ייס .ייטרַאּפ-רעטעברַא .ד.ס

 -ַאגרָא עלַאנָאיצַאנ עדייב ןופ ןעגנואיצַאב יד זַא ,גנוקרעמַאב א ןרָאװעג

 -ידנעטשרַאפ רענײמעגלַא רעד ךרוד טרילוגער ןרעוו דנוב ןטימ סעיצַאזינ

 .דנוב ןטימ גנוק

 ןטכַארטַאב ןטערטעגוצ רָאפנעמַאװצ רעד זיא גנוציז רעט25 רעד ףיוא

 ןופ טכירַאב םעד .דנוב ןטימ גנוקינײארַאפ-רעדיװ רעד ןגעוו עגַארפ יד

 -- וועינדור .וו ןופ םינָאדוװעסּפ) װועײװטַאמ ןּבעגעגּפָא טָאה עיסימָאק רעד

 זיא ,טרימרָאפניא רע טָאה ,עיסימָאק רעד ןיא .(קיוװעשלָאב ַא טלָאמעד

 -ָאק רעד ןופ טקעיָארּפ רעד יװ םעד ךָאנ .טייקימיטשנייא ןייק ןעוועג טשינ

 -טימ-עיסימָאק 5 יד ןופ רענייא טָאה ,טעברַאעגסיױא ןעוועג ןיוש זיא עיסימ

 טשינ זיא רע זַא ,טרעלקרעד (קיוועשנעמ ַא ,ווָאיליגיױװ --- ווָאניװטיל) רעדילג

 ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע .טקעיָארּפ ןטימ םיכסמ
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 -מוא; ךעלגעמ טייוו יו ,קעווצ ןקיצנייא ןטימ עיסימָאק רעד ןופ ןטעברַא יד

 ערעדנַא יד .גנוקידנעטשרַאפ רעד ןגעוו טקעיִָארּפ םעד ןכַאמ "ךעלדעש

 ,ןטקנוּפ עלַא ןיא קינײא ןעוװעג טשינ ךיוא ךיז ןשיוװצ ןענייז רעדילגטימ 4

 ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ,ןטקנוּפ 9 טלַאהטנַא סָאװ ,טקעיָארּפ רעצנַאג רעד

 עקינייא וצ ןשינערָאװַאב עסיוועג טימ עיסימָאק רעד ןופ רעדילגטימ 4 ךרוד

 ןבעגעג ןבָאה דנוב ןופ רעיײטשרָאפ יד ןוא .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ .ק.צ רעד .ןטקנוּפ

 סָאװ ,ןסימָאוּפמָאק יד טקידייטרַאפ טָאה רע .טקעיָארּפ םוצ םכסה רעייז

 ןלעװ רימ ביוא :טגָאזעג ייברעד ןוא דנוב םעד יבגל ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז

 -ָארּפ ןשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא יד סלַא דנוב םעד ןענעקרענָא וצ ןגָאזּפָא;

 דצמ סָאד טעװ ,ןעמַאר ענָאיַאר טימ טצענערגַאב טשינ זיא סָאװ ,טַאירַאטעל

 -עפָא ןַא ןיא זַא ,ןייז הדומ טפרַאדעג ךיז ןטלָאװ רימ .תונדחּפ ַא ןייז זנוא

 .עיידיא רעזנוא ףוס ןזיב ןקידיײטרַאפ וצ חוכב טשיג רימ ןענייז ףמַאק םענ

 עשינכעט ַא ןייז לָאז דנוב רעד זַא ,ןשטנואוועג רַאט ןענעקרענגָא עלַא רימ

 -עג טלָאװ'ס ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןשידי םעד טנידַאב סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא

 ןענידַאב ףיוא ןדנעוורַאפ תוחוכ ערעזנוא ןלָאז רימ זַא ,ןשטנואוועג טשינ ןעוו

 .?טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד

 טָאה רע .טקנוּפדנַאטש ןייז טקידיײטרַאפ טָאה וװָאיליגיװ-װָאניװטיל

 ,טנָארפ ןצנַאג ןפיוא דנוב םעד ןוא טקעיָארּפ-גנוקינייארַאפ םעד טריקַאטַא

 ַא רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז ןוא עיצַארעדעפ ןופ טסנעּפשעג ןטימ ןקָארשעג

 טימ יו ױזַא ..פ.ַאד.ס.ר רעד טימ דנוב ןופ גנוסיגפיונוצ רעקידנעטשלופ

 .קיצ םעד ןעמ לָאז ,ןכַאמ טשינ סָאד ןעמ ןעק רעדעפ רעד ןופ ךירטש ןייא

 -רעד ןעמרָאפ-גנַאגרעביא ךרוד ןטכַאמלופ עטיירב ןבעג ײטרַאּפ רעד ןופ

 יינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ ַא יו ,דנוב םעד ןרידיווקיל ןופ ליצ ןבלעז םעד ןכיירג

 ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ עיצַאז

 -עפער ןרעגנעל ַא ןיא .רעביל קרַאמ טדערעג טָאה דנוב ןופ ןעמָאנ ןיא

 -ָאטסיה ַא ןבעגעג טָאה רע :ןעקנַאדעג עדנגלָאפ טרילומרָאפ רע טָאה טַאר

 יָאֹּפ ,.ַא.ד.ס.ר רעד ןוא דנוב ןשיװצ ןעגנואיצַאב יד ןופ קילברעביא ןשיר

 יד סָאװרַאפ טגָאזעג ןוא ןווָאנױװטיל ןופ גנולעטש רעד טימ טריזימעל

 ,רָאפ טגייל דנוב רעד סָאװ ,ןעגנוגנידַאב יד ףיוא קיטיונ זיא גנוקינייארַאפ

 -ןסַאלק רעד :ַאזַא זיא ,טגָאזעג רעביל טָאה ,עיציזָאּפ עלעיּפיצנירּפ רעזנוא;

 דנַאל ןצנָאג ןופ עיניל רעד ףיוא טריפעג טרעוװ טַאירַאטעלָארּפ ןופ ףמַאק

 "רַאפ רענײמעגלַא רעקיזָאד רעד .םזינַאגרָא ןשיטילָאּפ ןייא ןופ ןעמַאר יד ןיא

 ןטעטילַאנָאיצַאנ ערעזנוא ןופ רעדעי ייב רָאפ טמוק ףמַאק-ןסַאלק רעטקינייא

 -- ּפמעט םענעדישרַאפ ַא טימ טלקיװטנַא טרעוו ,ןעמרָאפ ענעדישרַאפ ןיא

 -לַאיצָאס יד :ןגָאז רימ .ערעדנַא ייב יו רעכיג ּפמעט רעד זיא לייט ַא ייב

 ןדנובעגפיונוצ רעגנע ןייז טעוװ יז ןעוו ,רעקרַאטש ךס ַא ןייז טעוו עיטַארקָאמעד

 .ד.ס ַא .ןפמעק וצ סיוא טמוק ריא רעכלעוו ןיא ,עטַאמ רעטיירב רעד טימ

 םעד ןריזינַאגרָא םייב .ןסַאמ עשירָאװליא ןכַאש טשינ ךיז ןעק ײטרַאּפ

 -ןסַאלק רעד, ..."טייקכעלקריוו רעד טימ ןענעכער ךיז יז זומ טַאירַאטעלָארּפ

 רעצנַאג רעד ףיוא קיטייצכיילג ךיז טלקיװטנַא סָאװ ,טַאירַאטעלָארּפ ןופ ףמַאק
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 -ַאנ רעדעי ןופ ןעמַאר יד ןיא ךיז טריזילַאודיװידניא ,הכולמ רעד ןופ עיניל
 .ד.ס עשיסור יד .טקַאפ רעוויטקעיבָא ןַא זיא סָאד ."רעדנוזַאב טעטילַאנָאיצ
 םעד טימ ךיז זומ רָאנ ,טקַאפ םעד ףיוא ןגיוא יד ןכַאמרַאפ טשינ רָאט
 .ד.ס רעשיטעל ןוא .לפ.ק.ד.ס ןופ עגַארפ יד טָאה'מ ביוא .ןענעכער טקַאפ
 רעלַאירָאטירעט ןופ ּפיצנירּפ ןטיול ןרעפטנערַאפ טנעקעג ייטרַאּפ-רעטעברַא
 ןזייל טשינ עגַאופ יד ױזַא ןעמ ןעק ,סעיצַאזינַאגרָא יד רַאפ עימָאנָאטױא

 .עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא רעשידיי ַא עגונב
 .ר ייז ןשיװצ ,רענדער 18 טקילײטַאב ךיז ןבָאה עיסוקסיד רעד ןיא

 -עגרעטנוא ןבָאה לייט .עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד ןופ שטיוװָאמַארבַא
 יד ןגעק ןטערטעגסיױרַא ןענייז ןוא עיסימָאק רעד ןופ טקעיָארּפ םעד טציטש
 -טיל ןופ גנולעטש יד טציטשעגרעטנוא ןבָאה ערעדנַא ,דנוב ןפיוא סעקַאטַא

 (רעניזורג רקיעב) רעזַאקװַאק יד ןעוועג ןענייז עטצעל יד ןשיװצ .,ןווָאניױװ
 ..רענעמרַא יד טימ תונובשח ערעייז בילוצ דנוב ןגעק ןטערטעגסױרַא ןענייז יז
 ,עבלעז סָאד ךועב ךיז רַאפ טרעדָאפעג רעזַאקװַאק יד ןופ ןבָאה עטצעל יד)
 יקסראוו .ל.פ.ק.ד.ס ןופ רעייטשרָאפ רעד .(.ּפ.ַא.ד.ם.ר רעד ןופ דנוב רעד סָאװ
 ןסייהעג טָאה רע .דנוב םעד טציטשעגרעטנוא טָאה (יקסוװַאשרַאװ ףלָאדַא)
 ןעוװעג םיכסמ טָאה סָאװ ,.דיס רעשטייד רעד ןופ ליּפשיײיב ַא ןעמענּפָארַא
 רעשילױּפ רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעלַאנָאיצַאנ רעקידנעטשבלעז ַא ףיוא
 וליפא טלָאװ ,טגָאעג רע טָאה ,,ד.ס עשטייד יד .עיטַארקָאמעד:לַאיצַאס
 עשינעילַאטיא יד ןופ ,לשמל ,דנוב ַא טַאהעג טלָאװ יז ןעוו ,ןדירפוצ ןעוועג

 ,דנַאלשטייד םורד ןיא רעטעברַא

 רעד טָאה ןרעביל ןוא ןווָאניװטיל ,ןועײװטַאמ ןופ רעטרעוו-סולש יד ךָאנ

 .טנעמָאנ ַא ןיא .טקעיַארּפ ןטעברַאעגסױא םעד טמיטשעגּפָא רָאפנעמַאזוצ
 ןרָאװעג ןעמונעגנָא טקעיָארּפ גנוקינייארַאפ רעד זיא גנומיטשּפָא רעכעל
 טָאה םעד ךָאנ .ענעטלַאהעגּפָא 9 ייב 40 ןגעק ןעמיטש 58 טימ עזַאב סלַא
 יב טָאה טייהרעדנימ יד .זייװנטקנוּפ טמיטשעגּפָא טקעיִארּפ םעד ןעמ
 ןגאלשרָאפ עריא רעבָא ,ןעגנורעדנע ןריפכרוד טוואורּפעג ןטקנוּפ עקינייא
 ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא ָאי ןענייז ןעגנורעדנע ייווצ .ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא ןענייז
 טקעיָארּפ ןטיול .ןדירפוצמוא ןעוועג זיא עיצַאגעלעד עשידנוב יד עכלעוו ןופ

 -ַאנ ןייז ןטלַאהוצנייא טכער טָאה דנוב רעד זַא ,טגָאזעג 2 טקנוּפ רעד טָאה
 ,רָאפנעמַאװצ ןט6 םעד ףיוא ןעמונעגנָא טָאה רע סָאװ ,םַארגָארּפ-לַאנָאיצ
 ,גנורעדנע יד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא 22 ןגעק ןעמיטש 50 ןופ טייהרעמ ַא טימ
 -ַאזוצ-יײטרַאּפ רעד לייוו ,ןפָא טביילב םַארגָארּפ ןלַאנָאיצַאנ ןופ עגַארפ יד זַא
 טקעיָארּפ ןטיול :גנורעדנע עטייווצ יד .טכַארטַאב טשינ םיא טָאה רָאפנעמ
 .ד.ס.ר ןופ טעטימָאק רעשיטָאטש רענײמעגלַא רעד טָאה ,עיסימָאק רעד ןופ
 "ָארּפ ףיוא סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא עלַא ןופ ןרעוװ ןפַאשעג טפרַאדעג .ּפיא
 ןופ גַאלשרָאפ ןטיול ,ןסָאלשַאב טָאה רָאפנעמַאזװצ רעד .תודוסי עלענָאיצרָאּפ
 -וקרָאפ ןלָאז טעטימָאק ןשיטָאטש םענײמעגלַא ןופ ןלַאװ יד זַא ,ןיקסראוו

 טעטילַאנָאיצַאנ רעד ןופ דישרעטנוא ןָא ןלַאװ ענײמעגלַא ןופ ךמס ןפיוא ןעמ
 רעד זיא ףוסל .,(טפַאשרעייטשרָאפ רעלענָאיצרַָאּפָארּפ ןָא) רעדילגטימ יד ןופ
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 ןוא םרָאפ רעקיטליגדנע ןיא ןרָאװעג טמיטשעגּפָא טקעיָארּפ-גנוקינייארַאפ
 -ּפָא 8 ייב 232 ןגעק ןעמיטש 66 טימ ןעמונעגנָא םיא טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד
 ,ענעטלַאהעג

 ןופ סולשַאב ןטימ ךיז טקעד ,טקנוּפ רעלעיּפיצנירּפ רעד ,רעטשרע רעד

 דנוב רעדע :טגָאז טקנוּפ רעטשרע רעד .דנוב ןופ ץנערעפנָאק רעט7 רעד
 עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס סלַא .פ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ לעטשנעמַאזוצ ןיא ןיירַא טייג

 טייקיטעט ריא ןיא זיא סָאװ ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא
 "ןעמַאר ענָאיַאר טימ טצענערגַאב טשינ

 רעד ןופ םַארגָארּפ סָאד ןָא טמענ דוב רעד :טקנוּפ רעטייווצ רעד
 רעד לייוו ,ןפָא טביילב םַארגָארּפ ןלַאנָאיצַאנ ןופ עגַארפ יד .*.ף.ַא.ד.ס.ר
 טָאה ,דנוב רעד .טכַארטַאב טשינ עגַארפ יד טָאה רָאפנעמַאזוצ-גנוקינייארַאּפ
 רָאפנעמַאוצ ןטסטנָאנ ןיב טכער טָאה ,טשטייטעגסיוא רעציזרָאפ רעד
 עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ) .םַארגָארּפ-לַאנָאיצַאנ ןייז ןטלַאהוצנייא ,9.ַא.ד.ס.ר ןופ

 ,(עימָאנָאטױא
 טכער עלענָאיצַאזינַאגרָא יד טמיטשַאב ןבָאה ןטקנוּפ 7 עקידרעטייוו יד

 ןסולשַאב עלַא (3 :םיללכ עדנגלָאפ טלעטשעגטסעפ ןבָאה ייז ,ןעגנואיצַאב ןוא

 ןרַאפ קידנטכילפרַאפ ךיוא ןענייז ןרָאפנעמַאזוצ-ײטרַאּפ ענײמעגלַא יד ןופ
 ןוויטקעריד ןוא ןסולשַאב-ײטרַאּפ ענײמעגלַא יד ןופ ןעמַאר יד ןיא (4 .דנוב
 -ינַאגרָא ,עיצַאטינַא ןופ ןגַארפ יד ןיא טייקידנעטשבלעז דנוב רעד ןייא טלַאה
 ,סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא ענייז טָאה דנוב רעד (5 .עדנַאגַאּפָארּפ ןוא עיצַאז
 טימ ןָא קידנעטשבלעז טריפ ןוא ןרָאפנעמַאזװצ ןוא ןצנַאטסניא עלַארטנעצ
 ןדליב סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא עלַא (6 .עיצַאזינַאגרָא ןייז ןופ םינינע עלַא

 ןופ ךמס ןפיוא .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ טעטימָאק ןשיטָאטש ןקידנריפנָא ןקיצנייא ןַא
 -ַאנָאיצַאנ ןופ דישרעטנוא ןָא רעדילגטימ:יײטרױַאּפ יד דצמ ןלַאװ ענײמעגלַא

 -ײטרַאּפ ענײמעגלַא יד ףיוא ןקיש דנוב ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד (7 .טעטיל
 ,תודוסי עבלעז יד ףיוא רעייטשרָאפ ערעייז ןצנערעפנָאק ןוא ןרָאפנעמַאזוצ
 -רָאפ ַא טָאה דנוב רעד (8 .ּפיַא.ד.ס.ר ןופ סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא יד יוװ
 .ף.ַא.ד.ס.ר ןופ עיצַאגעלעד רעד ןיא (9 ..ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ .ק.צ ןיא טפַאשרעייטש
 דנוב רעד ןיײרַא טקיש ןסערגנָאק עשיטסילַאיצָאס עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ףיוא

 -ּפָא עיצַאגעלעד עשידנוב יד טָאה גנומיטשּפָא רעד ךָאנ .רעייטשרָאפ ענייז
 -ַאבמוא ןַא ןענייזע 8 ,7 ,5 ,4 ,2 ,1 ןטקנוּפ יד זַא ,גנורעלקרעד ַא ןבעגעג
 רעד זַא ןוא ײטרַאּפ רעד ןיא דנוב ןופ ץנעטסיזקע רעד רַאפ יאנת רעטגניד
 -ײטרַאּפ ַא ביוא ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןטערטוצסױרַא ןעגנואווצעג ןייז טעוו דנוב
 ,(3גז "דנוב ןופ םכסה ַא ןָא ןרעדנע ייז טעװ רָאפנעמַאזוצ

 -עג דנוב רעד טָאה (1902) .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט2 ןפיוא
 ןבָאה ייז םגה ,ןטַאגעלעד עלַא ןיפ טנָארּפ םענעסָאלשעג ַא ךיז ןגעק טַאה
 יד ןיא גנוליטעצ רערעטיב רעד ןופ ןעמיוז יד ךיז ןיא ןגָארטעג ןיוש
 םעד בילוצ טָאה רע .ןגַארּפ עשיטקַאט ןוא עשיטילָאּפ ,עלענָאיצַאזינַאגרָא
 ,רעטעּפש רָאי 3 טימ ,טציא .ײטרַאּפ רעדנעלסור רעד ןופ סױרַא טזומעג
 ןפַאשעג ײטרַאּפ ענעסירעצ-לענָאיצקַארפ ןוא עטלייטעצ קרַאטש ןיוש יד טָאה
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 טנַאה ריא טקערטשעגסיוא םיא וצ ןוא דנוב ןרַאפ טייחרעמ לטירד ייווצ ַא

 יד ןבָאה םלָאהקָאטש ןיא רָאפנעמַאזוצ-גנוקינייארַאפ םעד ףיוא ,םולש ףיוא

 טָאה טייהרעמ עקיזָאד יד טשינ רעבָא .טייהרעמ ַא טַאהעג סעקיוועשנעמ

 -סגנוקינייארַאפ ןרַאפ טמיטשעג ןוא ןגָארפ לָאצ ַא ןיא דנוב םעד ןבעגעגכָאנ

 טמיטשעג עלַא טעמכ ןבָאה ןטַאגעלעד עשיטסיװעשלָאב 46 יד ןופ ,טקעיארּפ

 לייט רערענעלק ַא זיולב טָאה סעקיוועשנעמ 64 יד ןופ ןוא טקעיָארּפ ןרַאפ

 ןופ זיולב טעמכ ןעװעג ןענייז ןעמיטש עשירענגעק יד .רַאפ טמיטשעג

 -געמ יד שירענגעק קרַאטש ןעוועג ןענייז טרפב .,ןטַאגעלעד עשיטסיוועשנעמ

 טָאהעג טָאה .פַאד.ס.ר יד ואוו ,בשומה-םוחת ןופ ןטַאגעלעד עשיטסיוועש

 ,ןענעכער טנעקעג ןבָאה ןטַאגעלעד עקיזָאד יד ,תועמשמ .ןדיי ןעייר עריא ןיא

 -עווש ליפ ןייז סעיצַאזינַאגרָא ערעייז רַאפ טעװ גנוקינייארַאפ רעד ךָאנ זַא

 רעייז ןלַאפקעװַא טעוװ סע לייוו ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא קיטעט ןייז וצ רער

 -לַאיצָאס רעד ןופ ץנַאטנעזערּפער עקיצנייא יד ןענייז ייז זַא ,טנעמוגרַא-טּפיױה

 ןעוועג זיא רענגעק יד ןופ רעגָאז:טרָאװ רעד) גנוטכיר רעשיטַארקָאמעד

 ,(..עיצַאזינַאגרָא רענליו רעד ןופ רעריפ רעד --- ווָאיליגיװ-װָאניוװטיל

 יד ייב טייקיביגכָאנ יד ןענַאװ ןופ ?סָאד ךיז טרעלקרעד סָאװ טימ

 זיא'ס -- סעקיוועשנעמ ענייוו יד ייב טייקפייטש יד ןוא סעקיװעשלָאב עטרַאה

 סע טָאה םעדעמ .װ .סעקיווװעשלָאב יד דצמ גוצ-ךַאש רעשיטילָאּפ ַא ןעוועג

 :טרעלקעגפיוא יױזַא
 "ףַאפ' םוצ ןעגנַאגעג סעיצקַארפ עדייב ןענייז ,זיא רעגייטש רעד יו;

 -גשרעה ַא ןייז וצ שטנואוו םעד ןוא הנווכ רעד טימ !רָאפנעמַאזוצ-גנוקינייא

 .רעקרַאטש ןעוועג ןענייז סעקיוועשנעמ יד ,ײטרַאּפ רעד ןיא גנוטכיר עקיד

 ןעמיטש ןגעװ טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעו .םיפתוש טכוזעג ןינעל טָאה

 -קַארּפ' ַא ןעוועג לָאמ עלַא רע זיא --- עקיטעמפירַא השעמ -- ןטַאדנַאמ ןוא

 רעד טול .,'דנוב' ןפיוא גיוא ןַא ןפרָאװעג טָאה רע ןוא '! רעקיטילָאּפ רעשיט

 רעטנענ דָארג ןעװעג טלָאמעד 'דנוב' רעד זיא רענייז עיניל רעשיטילָאּפ

 ןעועג טלָאמעד זיא עגַארפ-טיירטש עטסקיטכיו יד .סעקיװעשלָאב יד וצ

 ,טָאקיָאב ןרַאפ ןעוועג ןענייז סעקיװעשלָאב יד .'עמוד' רעד וצ גנואיצַאב יד

 רעבָא ,סולשַאב ןבלעז םעד וצ ןעמוקעג ךיוא וליפא ןענייז סעקיוועשנעמ יד

 ןדישטנַא טמיטשעג ןעוועג רעבָא זיא ידנוב' רעד .ןעגנולקַאװ עסיוועג טימ

 טעװ ןפמַאק עלענָאיצקַארפ יד ןיא זַא ,טפָאהעג ןינעל טָאה .שיטסיטָאקיָאב

 ןעמיטש ,עסיורג ַא סָאד זיא עיצַאזינַאגרָא ןַא ןוא ,םיא טימ ןייג 'דנוב' רעד

 ,טייהרעמ עשיטסיװעשנעמייטנַא ןַא ןבָאה ןעמ טעװ --- ךס ַא ןבָאה רע טעװ

 -ַאנָאיצַאנ' ןיא 'דנוב' רעד סָאװ יַא .עטסקיטכיוו סָאד ךָאד זיא סָאד ןוא

 טשינ ךָאד זיא סָאד אלימ -- 'שיטסיניוװָאש' ןוא !שיטסיטַארַאּפעסי ןוא ישיטסיל

 ןעמ ןוא ףרַאד ןעמ ןעוו תונעט יד סױרַא טקור ןעמ .טניימעג טסנרע ױזַא

 -לָאב יד ןענייז .טשינ ייז ףרַאד ןעמ ןעו ךוטשיט ןרעטנוא ייז טלַאהַאב

 סָאד 'דנוב' ןרַאפ ןכַאמ רעגנירג לָאז ןעמ זַא ,רַאפרעד ןעוועג סעקיוועש

 עסיוועג טריפעגכרוד עקַאט ןבָאה ייז ןוא .ײטרַאּפ רעד ןיא ןטערטניײרַא

 ,(335 "תוחנה
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 -רַאפ סעקיװעשלָאב יד ןבָאה םימעט עלענָאיצַאזינַאגרָא-שיטילָאּפ בילוצ

 -רעטעברַא עשידיי ַא יו דנוב םוצ גנואיצַאב רעלעיּפיצנירּפ רעייז ףיוא טקוק
 -עשנעמ יד ןופ טייהרעמ יד טָאה םימעט עכלעוו בילוצ רעבָא ,עיצַאזינַאגרָא
 טשינ ןעק'מ ?עיציזָאּפ עשירענגעק עטלַא יד ןטלַאהנייא טלָאװעג סעקיוו
 יז ןבָאה .ןוויטָאמ עלענָאיצַאזינַאגרָא-שיטילָאּפ ןעוועג ןענייז סָאד זַא ,ןגָאז
 יד ןוא .ל.פ.ק.ד.ס יד .ּפ.ַאד.ס.ר ןיא ןעמענניײרַא רַאפ טמיטשעג עלַא ךָאד
 עבלעז יד ןעמונרַאפ טלָאמעד ןבָאה עכלעוו ,ייטרַאּפ-רעטעברַא .ד.ס עשיטעל

 -לָאב יד וצ רעטנענ ןעוועג ןענייז ןוא דנוב רעד סָאװ גנולעטש עשיטילָאּפ
 -ימיסַא רעייז ןופ ןעיײרפַאב ךיז טנעקעג טשינ טושּפ ןבָאה ייז ,סעקיוועש
 טייקיטיונ יד וליפא ןגיואוועגרעביא ייז ייב טָאה סָאד ןוא עיציזָאּפ רעשירָאטַאל
 ןופ ןָאפ רעד רעטנוא ןטעטילַאנָאיצַאנ עלַא ןופ רעטעברַא יד ןקינייארַאפ ןופ
 ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעדנעלסור רעד

* 
 לא א

 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא דנוב ןיא זיא גנוקידנעטשרַאפ רעמלָאהקָאטש יד
 ןשיווצ הרשּפ ַא ןעוועג ךות ןיא ןענייז ןעגנוגנידַאב יד .ןליפעג עטשימעג טימ
 וצ טבערטשעג טָאה סָאװ ,עשיטטילַארטנעצ גנערטש ַא :סעיציזָאּפ ייווצ
 ,טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא יד יו דנוב םעד ןרידיווקיל
 רעדנעלסור יד ןעלדנַאװרַאפ וצ טבערטשעג טָאה סָאװ ,עשיטסילַארעדעפ ַא ןוא

 ַא טימ סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ ןופ גנוקינייארַאפ ַא ןיא ײטרַאּפ ,ד.ס
 עדייב ןבָאה רָאי 3 ענעגנַאגרַאפ יד ןופ ןשינעעשעג יד .,עימָאנָאטױא רעטיירב
 גנוטכיר רעד ןיא ןסיוטשעג ןוא סעיציזָאּפ ערעייז ןופ טּפוטשעגּפָארַא םידדצ
 דנוב םעד טָאה'מ סָאװ ,םעד טימ ךיילגרַאפ ןיא .גנורעטנענרעד ַא ןופ
 -יטציא רעד זיא ,(1902) .ּף.ַא.ד.ס.ר ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט2 ןפיוא טגיילעגרָאפ
 -רענָא טָאה רע .סיורָאפ טירש ַא ןעוועג סיוועג ךַאמּפָא-גנוקינייארַאפ רעק
 רע טָאה טייז רעטייוצ רעד ןופ .ןעגנורעדָאפ-טנורג עשידנוב ייר ַא טנעק
 -עג ןוא םעװקַאב ןעוועג טשינ ןענייז סָאװ ,רעטרע עסיוועג טגָאמרַאפ ךיוא
 טפרַאדעג טָאה עגַארפ רעקיטכיוו ַאזַא ןיא .דנוב ןרַאפ ךעלרעפעג ןרעוו טנעק
 -נעמַאזצ ַא -- דנוב ןופ ץנַאטסניא עטסכעה יד טרָאװ קיטליגדנע ןייז ןגָאז
 רעגָאז ןיינ ןוא רעגָאז-ַאי :ןעגנוטכיר ייווצ טעדליבעגסיוא ךיז ןבָאה'ס .רָאפ
 טריטַאבעד עגַארפ יד זיא םישדח עכעלטע ךשמב .עטרַאה ןוא עכייױו רעדָא
 .עסערּפ ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןיא ןרָאװעג

 יצ (א :ןטקנוּפ עקינייא םורַא טריפעג רקיעב ךיז טָאה עיסוקסיד יד
 ןקיצנייא םעד סלַא ןענעקרענָא םיא לָאז'מ זַא ,ןועדָאפ אקווד דנוב רעד לָאז
 עלַאירָאטירעט ַא רעדָא .ּפ.ַא.ד.ס.ר יד (ב ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ רעייטשרָאפ
 -פיוא יד ןלעטש טשינ ךיז ףרַאד ,ריא ןופ לייט ַא זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא
 ןגַארפ ייוצ יד .רעטעברַא עשידיי יד ןשיוװצ טייקיטעט ַא ןריפ וצ עבַאג
 סלַא ןלעטש ייז ןעמ לָאז יצ :סעיצַאזינַאגרָא יד ןיא טמיטשעגּפָא ןעמ טָאה
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 ןוא ןטייהרעמ טעדליבעג ךיז ןבָאהס ?טשינ רעדָא ןטקנוּפ עוװיטַאמיטלוא
 ענעדישרַאפ ןגעו טדערעג ךיוא ןעמ טָאה עיסוקסיד רעד ןיא ,ןטייהרעדנימ
 ןגעו -- 6 טקנוּפ ןגעו רקיעב ,טקעיָארּפ-גנוקינייארַאפ ןופ ןטייז ערעדנַא
 טנעקעג טָאה שיטערָאעט ,ןטעטימָאק עשיטָאטש ענײמעגלַא יד ןפַאש וצ ןפוא
 םייב ןהלוועַאב ןטסידנוב יד ןעמ לָאז טעטש עסיוועג ןיא זַא ,ןייז ךעלגעמ

 -עג ןטסידנוב ןטלָאװ טעטש ערעדנַא ןיא ןוא ןטעטימָאק עקיטרָא יד ןלייוו

 רעד ןעוו ,ןעוועג טלָאװ ,ןזיוועגנָא ןעמ טָאה ,ןטסעבמַא .ןריזירָאיַאמ טנעק
 -יפָא ןופ ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ טלָאװ טעטימָאק רעשיטָאטש רענײמעגלַא

 סנטסקינייו רעדָא סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ יד ןופ רעטערטרַאפ עלעיצ
 ,תודוסי עלענָאיצרָאּפָארּפ ףיוא רעדילגטימ עלַא ךרוד טלייוועג

 ןיא .טגנערבעגסױרַא טשינ עיסוקסיד יד טָאה ןדישרעטנוא-ךות עפיט

 ,טייקימיטשנייא ןַא טעמכ טשרעהעג טָאה גנולעטשנייא רעלעיּפיצנירּפ רעד
 ערעייז -- עטרַאה יד .ןריפסיוא יד ןיא דישרעטנוא ןַא ןעוועג רעבָא זיא'ס
 -פָאה .ב ,ארזע ,רעסָארג וװַאלסינָארב ,קַאװטיל .א ןעוועג ןענייז רעגָאזטרָאװ
 -סיוא עשיטסימיסעּפ וצ ןעמוקעג ןענייז -- ערעדנַא ייר ַא ןוא (ןויבצ) ןַאמ
 ןגעוו ןוא ײטרַאּפ רענײמעגלַא רעד ןיא תועד-יקולח יד ןבעלסיוא ןגעוו ןריפ

 ןעוועג ןענייז רעגָאזטרָאװ ערעייז -- עכייו יד .ריא ןיא םולשב ךיז ןבעלנייא
 --- .ַא.א (יליגריוו) ןהכ .ב ,חנ ,לַאטנעזָאר .ּפ .רד ,שטיװעלַאכימ .ב ,םעדעמ .וו
 -רַאפ יד ףרַאד'מ זַא ,ןטלַאהעג ךָאד םזימיטּפָא םענעבירטעגרעביא ןָא ןבָאה
 .םידדצ עדייב ןופ ןסערעטניא ענײמעגלַא יד בילוצ ןריפכרוד גנוקינייא
 ןבעגעגכָאנ .פ.ַא.ד.ס.ר יד טָאה עגַארפ-רקיע רעד ןיא זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה יז
 עקיטכיר-טשינ יד .טקיטכערַאב טשינ זיא ןטסימיסעּפ יד ןופ ארומ יד ןוא
 ןקיטייזַאב וצ ןעימַאב ךיז ןעמ ףרַאד טוטַאטסיגנוקינייארַאפ ןופ ןטקנוּפ
 ,גנוקינייארַאפ רעד ךָאנ ,רעטעּפש

 עטכישעג יד; :ןבירשעג יקסװָאסָאק .לװ טָאה עיסוקסיד רעד תעב
 ףמַאק ַא טשינ זיא דנוב םעד ןוא .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןשיװצ ןעגנואיצַאב יד ןופ
 -ישרַאפ ץנַאג ייווצ ןשיװצ ףמַאק ַא רָאנ ,ןעײטרַאּפ-רעטעברַא ייווצ ןשיווצ
 ןשינַאגרָא ןתמא ןַא טעדליב עכלעוו ,ײטרַאּפ ַא זיא -- דצ ןייא : םידדצ ענעד
 -ינַאגרָא ןַא -- דצ רעטייוצ רעד ;גנוגעװַאב-רעטעכרַא רעד ןופ טקודָארּפ
 ןסקַאװעגסױא זיא עכלעוו ,ןטַארקָאמעדילַאיצָאס ,ןטנעגילעטניא ןופ עיצַאז
 ןוא ריא וצ לעלַארַאּפ ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ םוחת םעד ץוחמ
 -רעד ןקידנטיײדַאב ןייק ייברעד קידנבָאה טשינ ,גנַאלגרָאי ןיוש ךיז טערַאטס
 -רעטעברַא יד טימ סעיצַאזינַאגרָא ןופ טרּפ ןיא ךיז ןדניברַאפ וצ ,גלָאפ
 ןשירַאטעלָארּפ םעד ןופ ןסקַאװעגסױא שינַאגרָא זיא סָאװ ,ײטרַאּפ יד .ןסַאמ
 טגָארט סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עשיטנעגילעטניא יד .דנוב רעד זיא סָאד --- ףמַאק
 זיא ןוא ןסַאמ עשירַאטעלָארּפ יד ןיא ןייזטסואווַאב סָאד ןסיורד ןופ ןײרַא
 סָאד -- םידעפ עכַאװש ץנַאג ענלצנייא טימ זיולב ןדנובעגנעמַאזוצ ייז טימ
 : ,(315 * ף.ַא.ד.ס.ר יד זיא

 .ף.ַאד.ס.ר רעד ייב טָאה טפַאשרעטעברַא רעד טימ גנוטפעהַאב עזיול יד
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 ןביירַאפ וצ ןוא םזילַארטנעצ ןטריפָארטרעּפיה ַא וצ גנובערטש ַא ןעוועג םרוג
 יד ייב גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ ןטפַאשנגיא עשיטסירעטקַארַאכ יד
 ןופ ּפיצנירּפ םייב ןטלַאהעג רעבירעד ךיז טָאה יז .רעקלעפ ענעדישרַאפ
 ןסקַאװעגסױרַא שינַאגרָא זיא סָאװ ,דנוב רעד .סעיצַאזינַאגרָא עלַאירָאטירעט
 -ַאב ךיז טָאה ,ןדנוברַאפ גנע ייז טימ ןעוועג זיא ןוא ןסַאמ-רעטעברַא יד ןופ
 יז זַא ןכַאמ ךעלגעמ ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא יד ןריזיטַארקָאמעד וצ טימ
 ךיז רע טָאה רעבירעד .טלַאטשעג רעקיטרַאנגיײא ריא ןיא ןריטסיזקע לָאז
 ךיז ןשיװצ ןדנוברַאפ ,סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ ןופ ּפיצנירּפ םייב ןטלַאהעג
 -עגלַא ןַא ןוא ףמַאק ןעמַאזניימעג ךרוד ,ןּפיצנירּפ .ד.ס עמַאזניימעג ךרוד
 ןופ טײקיטרַאנגײא עלַאנָאיצַאנ יד טשינ טעטכינרַאפ סָאװ ,ײטרַאּפ רעניימ
 .סעיצַאזינַאגרָא עטקינייארַאפ יד

 ןשיוצ ףמַאק ןיא; :(יענטרָאּפ לאיתוקי) חנ ןבירשעג טָאה םעד ןגעוו
 ,ןּפיצנירּפ עכעלצעזנגעק ייווצ טנגעגַאב ךיז ןבָאה !ײטרַאּפי רעד ןוא 'דנוב/
 סָאװ ןיא ,םעד ףיוא ןקילב ענעדישרַאפ ייווצ ןסיוטשעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה'ס
 ןיא יצ :גנוגעװַאב-רעטעברַא יד ןסיגסיוא ללכב ךיז ףרַאד םרָאפ ַא רַאפ
 טלַאה ײטרַאּפ יד .עלַאנָאיצַאנ רעדָא סעיצַאזינַאגרָא עלַאירָאטירעט ןופ םרָאפ

 ןטייוצ ןרַאפ 'דנוב' רעד :ּפיצנירּפ ןלַאירָאטירעט םעד ,ןטשרע ןרַאפ ךיז
 ערעייז ףיוא טסעפ ןעייטש םידדצ עדייב ןמז-לכ ןוא .(ןלַאנָאיצַאנ םעד)
 עקילייוטייצ ַא זיולב ייז ןשיוצ ךעלגעמ לַאפ ןטסעב ןיא זיא ,סעיציזָאּפ
 -רַאפ עטסנרע ןייק טשינ רעבָא ,ןקעוצ עקילייווטייצ בילוצ גנודניבנעמַאזוצ
 -רַאפ ןופ טקנוּפ ןטשרע םעד ןעמעננָא ןטימ ..."ןרָאי עגנַאל ףיוא גנוקינייא
 ןוא .דנוב םוצ סיורָאפ טירט ַא טכַאמעג ײטרַאּפ יד טָאה טקעיָארּפ-גנוקינייא
 = םינינע ערעדנַא יד ןגעוו ןעלדנַאהוצרעטנוא ךעלגעמ טכַאמ סָאד

 -סגנוקינייארַאפ םוצ שיטירק קרַאטש ןעװעג זיא סָאװ ,םעדעמ .וװ
 ,ןפרַאװּפָא טשינ םיא לָאז'מ זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג ךָאד זיא ןוא טקעיארּפ
 וצ .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ גנואיצַאב רעשירענגעק רעד ןופ תוביס יד ןשיוװצ טָאה
 -ַאגרָא רעד ןוא ללכב עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא דנוב ןופ גנולעטש רעד
 ןיא גנומערטש עשירָאטַאלימיסַא יד; ןעזעג ךיוא טרפב עגַארפ-עיצַאזינ
 רע טָאה .פ.ַאד.ס.ר ןופ רעוט ןוא רעריפ עשידיי יד ןיא ..."אפוג םוטנדיי
 טסיירד ןענעק רימ/, ...םזידנוב-יטנַא ןופ ןלַאװק-טּפיױה יד ןופ םענייא ןעזעג
 "סור ןוא דנוב ןשיװצ הרות-ןיד רעד זַא ,ןבירשעג רע טָאה ,ןלעטשטסעפ
 ,ףמַאק םעד ןופ קורדסיוא ןַא סָאמ רעקידנטײדַאב ַא ןיא זיא ײטרַאּפ רעדנעל
 -ערטש ענעדישרַאפ ענייז ןשיװצ םוטנדיי ןיא קינייװעניא רָאפ טמוק סָאװ
 ,דנוב ןכרוד טריטנעזערּפער טרעװ ןעגנומערטש יד ןופ ענייא ,ןעגנומ
 ןופ דליש רעד רעטנוא סױרַא טערט --- עשירָאטַאלימיסַא יד --- עטייווצ ַא
 ןינע רעד ןמז-לכ ןוא .ןינע רעשידיי רעשימייה ַא זיא סָאד ..פיַא.ד.ס.ר רעד
 טשינ ןענעק ,טרידיװקיל ןרעװ טשינ ןפוא ןרעדנַא רעדָא ַאזַא ףיוא טעוו
 ,(=-:"ןרעו טקיטיזַאב ךעלטנירג ײטרַאּפ רעד טימ םיכוסכס ערעזנוא

 עגַארּפ רעד ןיא דנוב םייב זיא תועד"יקולח עלעיפיצנירּפ ןייק שטָאכ

386 



 זיא ,ןריפסיוא יד ןיא זיולב ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ ךיז ?יא'מ ןוא ןעוועג טשינ
 יז זיא ןצענערג עשירבח יד ןופ רעבָא ,עסייה ץנַאג ַא ןעוועג עיסוקסיד יד
 רימ; :שטיװעלַאכימ .ב טלייצרעד עיסוקסיד רעד ןגעוו .סױרַא טשינ

 (רעסָארג .ב) ןקעװַאלס ןופ סעקַאטַא עפרַאש ןטלַאהוצסיוא ןעמוקעגסיוא זיא

 רענגעק רעסייה ַא ןעועג זיא רע .עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ רעד ןיא
 טריפעג טָאה רע ןוא םיאנת עטנָאמרעד יד ףיוא 'גנוקינייארַאפ' רעד ןופ
 טָאה טייצ עצנַאג יד רעבָא .קימעלָאּפ עטספרַאש יד ,'ןכייו םעד רימ ןגעק
 ןצענערג יד ןטירשעגרעביא טשינ לָאמ ןייא ןייק עיסוקסיד עקיזָאד יד
 -קַארפ ןייק וצ טזָאלרעד טשינ ןבָאה רימ .חוכיוו ןשיטילָאּפ םענייר ןופ
 טײקצנַאג ןוא טייקנייר יד ןטיהוצּפָא טימַאב ךיז ןבָאה ןוא קימעלָאּפ רעלענָאיצ
 ןיא ןקעװַאלס ןרעה וצ ןעוועג טנַאסערעטניא זיא'ס .גנוגעווַאב רעד ןופ
 קרַאטש םיא טגעלפ טנעמַארעּפמעט רעשיטילָאּפ ןייז .סעיסוקסיד עכלעזַא

 ,ןלייפ טקישעג ןפרַאװ ,רעייפ ןעקנופ טימ ןצירּפש שממ טגעלפ רע ,ןציהרעד
 ,ךעלרעטיר ױזַא ,ןייפ ױזַא ןעמוקַאב םיא ייב סָאד ךיז טגעלפ רעבָא ייברעד
 יז ןוא טנַאה יד ןקירד רענגעק רעד םיא טגעלפ עיסוקסיד רעד ךָאנ זַא
 ,(3=6 "טניירפ עטוג יװ ןײגרעדנַאנַאפ ךיז ןגעלפ

* 
 לא 8

 דנוב ןופ רָאפנעמַאװצ ןט7 ןפיוא ןרָאװעג טויילעג זיא טיירטש רעד
 -רַאפ רעד רַאפ) רעביל קרַאמ טרירעפער טָאה עגַארּפ יד ,(25 לטיּפַאק עז)
 רעד ןגעק -- ארזע) ווָארזע ןטלַאהעג טָאה טַארעפערדָאק ַא ןוא (גנוקינייא
 לשיפ) ווָאנָאא טקילײטַאב ךיז ןבָאה עיסוקסיד רעד ןיא ,(גנוקינייארַאפ
 -ַאק ,מ ,י) םַאזגנַאל ,(רעסָארג .ב) רעצלעז ,(קַאװטיל .א) ןיווטיל ,(ןעגיָאק
 ןופ רעייטשרָאפ -- ןַאמדלָאנ ,ל) ועיטנָאעל ,(קעדַאלװ) רעגינ ,(יקסנילּפ
 -עמ .וו) יקציניוו ,(ןייטשנייוו .א) שטיװעלימכַאר ,שטיוװָאמַארבַא ,ר ,(.פ.ַא.ד.ס.ר
 עשיטילָאּפ יד ,עלעיפיצנירּפ יד ךעלריפסיוא טדערעגמורַא טָאה'מ ,(םעד

 ןטַאבעד יד יװ ױזַא .עגַארּפ רעד ןופ ןטייז עלענָאיצַאזינַאגרָא-שיטקַארּפ ןוא
 -ַאגרָא עקיטרָא יד ןיא עיסוקטיד רעגנַאל-םישדח ַא ךָאנ ןרָאװעג טריפעג ןענייז
 ןוא רַאפ ןטנעמוגרַא עיינ ןייק ןבָאה ,עסערּפ רעד ןיא ךעלטנפע ןוא סעיצַאזינ
 רעכיג ןענייז ןטַאבעד יד .ןרעװו טגנערבעגסױרַא טנעקעג טשינ ןיוש ןגעק
 טימ .עיצַאטנעמוגרַא רעד ןופ גנורילומרָאפ עזיצערּפ ַא ןוא לכה-ךס ַא ןעוועג
 טָאה סָאװ ,רעפסָאמטַא עקיאור קיסעמסינטלעהרַאּפ יד ךיז טרעלקרעד םעד
 רעבָא ןענייז'ס .עגַארפ-טיירטש עקיטכיוו ַאזַא ןעלדנַאהַאב םייב טשרעהעג
 ,קַאװטיל .א ,רעסָארג .ב) רענדער עקינייא ,ןטנעמָאמ-םַאנסיוא ןעוועג ךיוא
 יד טרעדורעגפיוא טייקיציה רעייז טימ ןבָאה (שטיװָאמַארבַא .ר ,רעביל .מ
 -טרעוו עשידיי עשיטסירעטקַארַאכ ןוא ןלייפ עפרַאש ענייז טימ .ןטַאגעלעד
 עכעלטע .רעטכעלעג ןקיכליה ןפורעגסױרַא ךיוא קַאװטיל .א טָאה ךעל
 רעייטשרָאפ ןופ רעטרעװ יד תעב ןעוועג ךיוא ןענייז ןטנעמָאמ עשימרוטש
 טנערעפער םעד ןפירגעגנָא רע טָאה ףרַאש רעדנוזַאב .וועיטנָאעל .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ
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 יד ןופ .(.רעדירב ןעװעג ןענייז ועיטנָאעל ןוא רעביל) ,רעביל קרַאמ

 ,.פ.ַא.ד.ס.ר ןופ עיצַאגעלעד יד ןבעגעג טָאה סע סָאװ ,םישוריּפ ןוא ןעגנורעלקרעד
 טעטימָאק רעשיטָאטש ןײמעגלַא רעד (א :קיטכיוו רעדנוזַאב ןעוועג ןענייז
 זיא סָאװ ,טַאירַאטעלַארּפ םעד ןשיווצ ןסולשַאב ענייז ןריפכרוד טשינ ןעק

 ךייש סָאװ (ב ,דנוב ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ךרוד רָאנ ןדייס ,דנוב ןיא טריזינַאגרָא
 ןופ ךמס ןפיוא ןפַאש ןענעק ייז ןעמ טעוװ ,ןטעטימָאק עשיטָאטש עניײמעגלַא יד
 .ןלַאװ עלענָאיצרָאּפָארּפ

 -- ןטקעיָארּפ-עיצולָאזער ייווצ ךיז רַאפ טַאהעג טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד

 סלַא זיא גנומיטשּפָא רעכעלטנעמָאנ ַא ןיא .רעגָאז ןיינ ןוא רעגָאזדָאי יד ןופ

 ןטַאגעלעד יד ןופ ,רעגָאז-ַאי יד ןופ עיצולָאזער יד ןרָאװעג ןעמונעגנָא עזַאב

 ;20 -- ריא ןגעק ,47 טמיטשעג ריא רַאפ ןבָאה טכער-גנומיטשַאב טימ

 ,םעד ךָאנ .ןגעק 5 ןוא רַאפ 15 :טכעריגנוטַארַאב טימ ןטַאגעלעד יד ןופ

 טָאה ,עיסימָאק ַא ןיא ןרָאװעג טריגַאדער קיטליגדנע זיא עיצולָאזער יד יו

 -עג טכַאמעג ןוא ןטקנוּפ ערעדניזַאב ייר ַא טריטַאבעד רָאפנעמַאזוצ רעד

 ןופ ןעגנומיטשּפָא יד ייב ןבָאה רעגָאז-ַאי יד ןופ לייט ַא .ןעגנורעדנע עסיוו

 .טייהרעמ יד יו שרעדנַא טמיטשעג ןטקנוּפ ענלצנייא

 זיא'ס סָאװרַאפ גנודנירגַאב ַא םדוק טיג עיצולָאזער ענעמונעגנָא יד
 .ּפ.ַא.ד.ם.ר יד ןוא דנוב רעד זַא ,קיטיונ ךיוא זיא'ס .גנוקינייארַאפ יד קיטיונ
 -רָא יד ןגעו טיירטש רעייז ךעלגעמ ןכַאמ תוחנה עקיטייזנגעק ךרוד ןלָאז
 רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ןריפרעבירַא ןגַארפ עלַאנָאיצַאנ ןוא עלענָאיצַאזינַאג
 ,ײטרַאּפ רעטקינייארַאפ

 -עלָארּפ רעדנעלסור ןופ ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד:לַאיצַאס עקיצנייא יד,

 עלַאנָאיצַאנ ןופ טלעטשעגפיונוצ ןייז ףרַאד ,עיצולָאער יד טגָאז ,טַאירַאט

 ַאזַא ףיוא ןייז טעוװ יז ןעוו זיולב .סעיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעדי-לַאיצָאס
 "עט רעצנַאג ריא ןיא טייקכעלגעמ יד ןבָאה ײטרַאּפ יד טעװ ,טיובעג ןפוא
 ןוא ןעגנוגנידַאב-סנבעל יד סָאמ רעלופ רעד ןיא טכַא ןיא ןעמענ טייקיט
 -רָאנ ַאזַא יב .סעיצַאנ ענעדישרַאפ יד ןופ טַאירַאטעלָארּפ ןופ טייקיטעט
 עשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס עלַאנָאיצַאנ עדעי ףרַאד ײטרַאּפ רעד ןופ יוב ןלַאמ

 -גייא יד יו ,טייקכעלגעמ יד ןבָאה ,ןיירַא ריא ןיא טייג סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא
 ַא ןביאסיוא (א :קלָאפ םעד ןופ טַאירַאטעלָארּפ ןופ ןירעייטשרָאפ עקיצ

 ןופ קיטילָאּפ רענײמעגלַא רעד ףיוא העּפשה עלענָאיצַאזינַאגרָא עקידרדסכ

 -ײטרַאּפ ןײמעגלַא יד ןופ גנוריפנָא רעד ףיוא ךיוא יו ,ללכב יײטרַאּפ רעד
 ענײמעגלַא יד ןריפכרוד קידנעטשבלעז (ב .רעטרע יד ףיוא םינינע עשיא
 רעד ןופ עגַאל רערעדנוזַאב רעד וצ ייז קידנסַאּפוצ ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןסולשַאב
 "עג יד ןופ ןעגנואיצַאב עקיטרַאנגיײא יד וצ ןוא טעטילַאנָאיצַאנ רענעבעגעג
 ןרעוו סָאװ ,ןגַארפ יד ןזייל קידנעטשבלעז (ג .ריא ןיא תוחוכ עכעלטפַאשלעז

 -ָארּפ םענעבעגעג ןופ ןעגנוגנידַאב-סנבעל עלעיצעּפס יד ךרוד טקורעגסױרַא
 ,"טַאירַאטעל
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 -גנוקינייארַאפ רעד סָאװ ,טוטַאטס רעד זַא ,רעטייוו טגָאז עיצולָאזער יד
 -עגסיוא-טשינ ןופ טדייל ,טגיילעגרָאפ טָאה .ּפ.ַאד.ס.ר רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ
 ןטימ ךיז טקיניײארַאפ ײטרַאּפ רעדנעלסור יד תעב .תוריתס ןוא טײקנטלַאה
 -ץלָארּפ ןשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד-לָאיצָאס ַא טימ יװ ,דנוב
 -ַאגרָא ןיא ןריפוצכרוד טייצ רעבלעז רעד ןיא ּפָא ךיז יז טגָאז ,טַאירַאט
 ןפוא ַאזַא ףיוא .ןטעטילַאנָאיצַאנ טיול גנוצענערגרעדנַאנַאפ ַא יוב ןלענָאיצַאזינ
 ןַא ןריפ וצ עבַאגפיוא יד סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא עלַא רַאפ יז טלעטש
 ןוא טעטילַאנָאיצַאנ ןופ דישרעטנוא ןָא טַאירַאטעלָארּפ ןצנַאג ןשיװצ טעברַא
 ןופ ןלייט עקינייא ןופ טייקיטעט עשירָאטַאזינַאגרָאזעד יד רעטנוא טלַאה
 ךיוא טרעוו'ס .טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ הביבס רעד ןיא ײטרַאּפ רעד
 סָאד ;ןטעטימָאק עשיטָאטש ענײמעגלַא יד ןפַאש ןופ ןפוא רעד טריקיטירק
 ןייז ןטלַאהוצנייא טכער טָאה דנוב רעד זַא ,ןגָאז לָאז סָאװ ,טקנוּפ ַא ןופ ןלעפ
 ןָא זַא ,עיטנַארַאג ַא ןופ ןלעפ סָאד ;עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא םַארגָארּפ
 ,ךַאמּפָא ןופ ןטקנופ-טנורג יד ןרעװ טרעדנעעג טשינ ןלעװ דנוב ןופ םכסה
 ןייק טשינ טּפַאש טוטַאטס רענעגָאלשעגרָאפ רעד זַא ,טלעטשעגטסעפ טרעוו'ס
 לַאמרָאנ ַא ןלעטשוצנייא ףיוא קיטיונ טגנידַאבמוא ןענייז סָאװ .,ןעגנוגנידַאב
 ,ןבעל-ײטרַאּפ

 רעד (1 :ןטנעמָאמ עוויטיזָאּפ יד עיצולָאזער יד סיוא טנכער םעד ךָאנ
 רעד ןיא ןטערטניײרַא -- דנוב ןופ גנורעדָאפ-טנורג רעד ןגעקטנַא טייג טוטַאטס
 רעד (2 .טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא עקידנעטשבלעז ַא יו ײטרַאּפ

 ןוא ןרָאפנעמַאזוצ יד ףיוא טפַאשרעיײטשרָאפ ַא טוטַאטס ןטיול טמוקַאב דנוב
 -ינַאגרָא ןופ סולפנייא םעד ךעלגעמ טכַאמ סָאװ ,ײטרַאּפ רעד ןופ .ק.צ ןיא
 ללכב ײטרַאּפ רעד ןופ קיטילָאּפ רעד ףיוא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןטריז
 ןופ ןעמַאר יד ןיא (2 .גנוגעווַאב רעד ןופ גנוריפנָא רענײמעגלַא רעד ףיוא ןוא
 זיא .ק.צ ןופ ןוויטקעריד ענײמעגלַא ןוא ןסולשַאב-ײטרַאּפ ענײמעגלַא יד
 ןיא ןוא עיצַאטיגַא ,עדנַאגַאּפָארּפ ןופ ןגַארפ יד ןיא קידנעטשבלעז דנוב רעד
 -רעטעברַא רעד ןופ סקואוו ןטימ (4 .טעברַא רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעצנַאג רעד
 ןצנַאג ןופ טײקטסַאּפעגוצ-טשינ יד ןזײװסױרַא טלוב ךיז טעװ גנוגעוװַאב

 -ַאב ַא טימ ןריפוצנָא ײטרַאּפ רעדנעלסור רעד ןופ יוב ןלענָאיצַאזינַאגרָא
 טעװ ײטרַאּפ יד ןוא רעקלעפ ענעדישרַאפ ןופ טַאירַאטעלָארּפ ַא ןופ גנוגעוו
 -ערגרעדנַאנַאפ רעלַאנָאיצַאנ ןופ געוו ןפיוא ןייג וצ רעטייוו ןעגנואווצעג ןייז
 טצװ גנוצענערגרעדנַאנַאפ רעלַאנָאיצַאנ ןופ סעצָארּפ רעקיזָאד רעד (5 .גנוצענ
 ןופ ןטערטנײרַא ןכָאנ ּפמעט ןרעלענש ַא ןיא ןעמוקרָאפ ךעלדיימרַאפמוא
 יד ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןוא ןשיטעל ,ןשיליוּפ ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד
 רָאפנעמַאװצ רעט7 רעד, :זיא ריפסיוא רעד ..פ.ַאד.ס.ר רעד ןופ ןעייר
 ,גנוקינייארַאפ ןופ םרָאפ-גנַאגרעביא ןַא טוטַאטס םענעגָאלשעגרָאפ ןיא טעז
 ײטרַאּפ רעד ןיא ןריפ ךיירגלָאפרעד טייקכעלגעמ ַא דנוב ןרַאפ טנפע סָאװ
 -ַאגרָא ןוא עלַאנָאיצַאנ יד ןיא ןקילב ענייז ןופ ףמוירט ןלופ ןרַאפ ףמַאק ַא
 :דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ רעט7 רעד טסילשַאב רעבירעד .ןגַארפ עלענָאיצַאזינ
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 -ַאוצ-גנוקינייארַאפ רעד סָאװ ,ןעגנוגנידַאב-גנוקינייארַאפ יד ןקיטעטשַאב

 ןופ גנוקינייארַאפ יד טרעלקרעד ןוא ןעמונעגנָא טָאה .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ רָאפנעמ
+ 

 ,?טקַאפ םענעעשעג ַא רַאפ .ּפ.ַאיד.ס.ר רעד טימ דנוב

 םַאזגיובמוא דנוב ןופ סעיצַאזינַאגרָא עלַא עיצולָאזער יד טפור ףוסל

 ײטרַאּפ רעדנעלסור יד ןעיוברעביא רַאפ ףמַאק ַא ײטרַאּפ רעד ןיא ןריפ

 ןּפיצנירּפ עשידנוב עלענָאיצַאזינַאגרָא יד ןכערּפשטנַא סָאװ ,תודוסי ףיוא

 -ָאיצַאנ רעד ןיא דנוב ןופ םַארגָארּפ סָאד ןעמעננָא לָאז יז זַא ,םעד רַאפ ןוא

 -נייא (א :ןבַאגפיוא עטסטנָאנ יד רַאפ טלַאה רָאפנעמַאזוצ רעד ,עגַארּפ רעלַאנ

 עלענָאיצרָאּפָארּפ ןופ דוסי ןפיוא ןטעטימָאק עשיטָאטש ענײמעגלַא ןענדרָא

 -ָאיצרָאּפָארּפ ןופ ּפיצנירּפ םעד ןלַאװ יד ןיא ןריפוצניײרַא ןבערטש ןוא ןלַאװ

 ןואורּפ עלַא ןפרַאװּפָא (ב .סעיצַאזינַאגרָא טול טפַאשרעטערטרַאפ עלענ

 ןוא עקיטרָא) עשיאיײטרַאּפ-ןײמעגלַא יד ןופ ץנעטעּפמָאק יד ןרעטיירבוצסיוא

 רעד וצ ןרעהעג סָאװ ,ןגַארפ ןופ טיבעג ןפיוא ןעגנוטכירנייא (עלַארטנעצ

 .דנוב ןופ סעיצַאזינַאגרָא עקידנכערּפשטנַא יד ןופ ץנעטעּפמָאק

 רעדנעלסור רעד ןיא קידנטערטנײרַא זַא ,טרעלקרעד רָאפנעמַאזוצ רעד;

 םַארגָארּפ ןייז ייב דנוב רעד טביילב ,םַארגָארּפ ריא קידנעמעננָא ןוא ײטרַאּפ

 "וצ רעט6 רעד סָאװ ,םַארגָארּפ עקיזָאד סָאד .עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא

 -עגּפָא רעדָא טרעדנעעג ןרעװ ןעק ,ןעמונעגנָא טָאה דנוב ןופ רָאפנעמַאז

 ."אפוג דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ ַא ךרוד זיולב טפַאש

 ןכלעוו ןיא ,ףורפיוא ןַא טוָאלעגסױרַא דלַאב טָאה דנוב ןופ .ק.צ רעד

 ןופ סױרַא רעירפ רָאי יירד טימ זיא דנוב רעד סָאװרַאפ טלייצרעד טָאה רע

 :טגָאז ףורפיוא רעד .ןײרַא קירוצ זיא רע סָאװרַאפ ןוא .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד

 םעד ףיוא ןסָאלשַאב ךיז (דנוב רעד) רע טָאה ןעקנעדַאב ןפיט ןָא טשינע

 עסיורג יד ףיוא ןגיוא ענייז רע טָאה טכַאמרַאפ טשינ .טירט ןקיטכיוװ ןקיזָאד

 רימ, ..,?ײטרַאּפ רעקינייא רעד ןיא רָאפ ךָאנ םיא ןעייטש סָאװ ,ןטייקירעוװש

 -ָארּפ ןשידיי םנופ לוק רעד ידכ ,םעד בילוצ ײטרַאּפ רעד ןיא ןײרַא ןעייג

 -עמוא ןרעה ןזָאל ךיז לָאז עיצַאזינַאגרָא ןייז ןופ גנוניימ יד ידכ ,טַאירַאטעל

 םעד ןופ קיטקַאט יד טמיטשַאב ןוא טעברַאעגסיױא טרעװו סע ואוו ,םוט

 -"רַא עטריזינַאגרָא רעזנוא זַא ,ןליו רימ .טַאירַאטעלָארּפ רעדנעלסור ןצנַאג

 עקירעביא יד טימ ןעמַאזוצ ןרישרַאמ ןזומ זיולב טשינ לָאז ײמרַא-רעטעב

 רָאנ ,טכעפעג םוצ סױרַא ןעייג ענעי ןעוו ,סַאלק-רעטעברַא םנופ ןדַאירטָא

 -סיוא ,המחלמ רעד ןופ ןַאלּפ ןצנַאג םעד ןטעברַאסיױא ןפלעהטימ ןענעק ךיוא

 רימ .סעיציזָאּפ עקיטסניג יד ןעמענרַאפ ,אנוש םנופ טפַארק יד ןשרָאפ

 טרעוװ ןשיטילָאּפ םעד ןוא גנוטיידַאב יד ןפוא ַאזַא ףיוא ןקרַאטשרַאפ ןליוו

 זַא ,טגייצרעביא ןענייז רימ,; ..."טַאירַאטעלָארּפ ןטריזינַאגרָא ןשידיי םנופ

 יז רימ ןלעװ רענגעק יד --- םירבה יד טימ טעברַא רעמַאזניימעג רעזנוא ךרוד

 ..פיצנירּפ-עיצַאזינַאגרָא רעזנוא ןופ טייקיטכיר יד ןזייוװַאב ןטסעב םוצ

 ןַא ןופ ןעייר יד ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ײטרַאּפ ַא -- דנוב רעד;
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 ןרַאפ ץַאלּפ רעטסטיײרב רעד זיא סָאד -- טרַאּפ רעדנעלסור ןײמעגלַא
 סלַא ןטפערק ענייז ןקרַאטשרַאפ ןוא ןעלקיװטנַא וצ טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי

 -טלעװלַא רעד ןופ ןדַאירטָא יד ןופ רענייא סלַא ןוא קלָאפ ןשידיי םניא סַאלק ַא

 ,(6 *לײמרַא-רעטעברַא רעכעל

 יא ןעגנואעזסיוארָאפ יד ןופ ךס ַא ,סארומ ןוא ןעגנונפָאה יד ןופ ךס ַא
 עלַא .ןרָאװעג םיוקמ טשינ ןענייז ןטסימיסעּפ יד ןופ יא ןטסימיטּפָא יד ןופ
 -ַאמרָאנ ַא ףיוא טריטנעירָא ךיז ןבָאה --- רעגָאז ןיינ יד יו רעגָאזרָאי יד --
 ןעשעג .ףױרַא גרַאב טייג סָאװ ,ײטרַאּפ רעטקינייאעג ַא ןופ גנולקיװטנַא רעל
 .עטרעקרַאפ סָאד רעבָא זיא
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 ןצנערעפנָאק 3 ןוא רָאפנעמַאזוצ רענָאדנָאל רעד 7
 .פ.ַא.ד.ס.ר ןופ

 קירוצ דנוב רעד זיא (1906) רָאפנעמַאזוצ ןט7 ןייז ןופ סולשַאב ןטימ
 ךיז רע טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ..ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ לײטדנַאטשַאב ַא ןרָאװעג
 ןטיירטש ןוא ןטיקיטעט ,ןבעל ןכעלרעניא ןיא טקילײטַאב וויטקַא רעדיוו
 רעמערק ידַאקרַא) רעיײטשרָאפ עשידנוב 2 .ײטרַאּפ רעדנעלסורלַא רעד ןופ

 רעשידנוב ַא ,ק.צ ןופ רעדילגטימ ןרָאװעג ןענייז (שטיװָאמַארבַא .ר ןוא
 עמוד רעד ייב ץנַאטנעזערּפער-ײטרַאּפ רעד ןיא ןעוועג זיא רעייטשרָאפ
 יד ןיא ןעמונעג-לײטנָא ןבָאה ןטַאגעלעד עשידנוב ,עיצקַארפ-(טנעמַאלרַאּפ)

 עשיאיײטרַאּפ ,ןפורעג טָאה ײטרַאּפ יד סָאװ ןצנערעפנָאק ןוא ןעגנוטַארַאב
 רעשידנוב רעד ןיא ןרָאװעג ןטכױלַאב ןוא טרימרָאפניא ןענייז ןעמעלבָארּפ
 וצ ןעמוקעגסיוא דנוב םעד זיא 1906 רעבמעווָאנ שדוח ןיא ןיוש .עסערּפ
 ,.ףיַאיד.ס.ר ןופ ץנערעפנָאק רעדנעלסור רעטשרע רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב
 ןופ .(דנַאלניפ) סרָאפרעמאט ןיא ןעמוקעגרָאפ 7-3 ןיפ געט יד ןיא זיא סָאװ
 טימ ןטַאגעלעד 22 יד ןופ ,ןטסידנוב ןעוועג 9 ןענייז ןטַאגעלעד 40 יד

 ,ןטסידנוב 7 ,סעקיװעשלָאב 6 ,סעקיוועשנעמ 11 :ןעוועג ןענייז טכער-םיטש

 -נעמ 1 ןופ ןענַאטשַאב זיא םוידיזערפ סָאד .עשיטעל 2 ,,ד.ס עשיליופ 5
 :ןעועג זיא גנונדרָא גָאט יד .טסידנוב 1 ןוא קיוװעשלָאב 1 ,קיוועש
 ןגעו (2 ,רָאפנעמַאװצ-ײטרַאּפ א ןפור ןגעו (2 ,עינַאּפמַאק-לַאװ יד (
 ןוא האמ רעצרַאװש רעד ןגעק ףמַאק (4 ,רָאפנעמַאזוצ-רעטעברַא ןַא ןפור
 -עלעד רעשידנוב רעד ןופ גַאלשרָאפ ןטיול טלעטשעגקעװַא) ןעמָארגָאּפ יד

 ןעגנוטערטסױרַא עשינַאזיטרַאּפ (5 ,(עיצַאג

 ַא ןלעטשוצקעװַא טגנַאלרַאפ ךָאנ ןבָאה .ל.פ.ק.ד.ס ןופ רעייטשרָאפ יד
 םורַא .דנוב ןטימ עיצַאזינַאגרָא רעייז ןופ גנוקינייארַאפ רעד ןגעוו טקנוּפ
 -גַאלשרָאפ יד .עטַאבעד עפרַאש רעייז ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה גַאלשרָאפ םעד
 עטכערעג יד, ןעמעננָא טשינ ליוי דנוב רעד זַא ,ןפרָאװעגרָאפ ןבָאה רעבעג
 -נןוא ןבָאה סעקיװועשלָאב יד ..ל.9.ק.ד.ס ןופ "ןעגנוגנידַאב-גנוקינייארַאפ
 יד טציטשעגרעטנוא ןבָאה סעקיוועשנעמ יד ןוא גַאלשרָאפ םעד טציטשעגרעט
 ןעמיטש טייהרעמ ַא טימ .ןטַאגעלעד עשידנוב יד ןיפ עיצַאטנעמוגרַא-ןגעק
 ,ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא ןטַאגעלעד עשיליוּפ יד ןופ גַאלשרָאפ רעד זיא

 -עפער 4 ןעוועג ןענייז עמוד רעט2 רעד וצ עינַאּפמַאק-לַאװ רעד ןגעוו
 סעקיװעשלָאב ,(שטיװָאמַארבַא) דנוב ,(ווָאטרַאמ) סעקיוועשנעמ יד ןופ : ןטַאר
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 -דנַאטש רעדנַא ןַא ןטערטרַאפ טָאה טנערעפער רעדעי ..ל.פ.ק.ד.ס ןוא (ןינעל)
 ןבלעז םוצ ןעמוקעג עלַא ןענייז עגַארפ רעלַאנידרַאק ןייא ןיא רעבָא ,טקנוּפ
 ,עמוד רעטשרע רעד ייב יו ,ןלַאװ יד ןריטָאקיָאב ןופ קיטקַאט יד --- ריפסיוא
 יד ןוא ןגַארפ-טײרטש ןעוועג רצבָא ןעניי'ס .ןדנעוונָא טשינ ןעמ ףרַאד
 עכעלרעגריב יד טימ ןכַאמּפָא-לַאו עשינכעט ןגעוו --- ייז ןופ עטסקיטכיוו
 בילוצ זַא ,טָארד סע ואוו ,ןענָאיַאר-לַאװ ענעי ןיא ,ןטעדַאק יד ,ןלַארעביל

 ןרעו טלייועג לָאז ןעמיטש עלענָאיציזָאּפָא יד ןופ טיײקטרעטילּפשעצ רעד

 ַאזַא ןיא זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה דנוב רעד ןוא סעקיוועשנעמ יד .קינהאמצרַאװש ַא
 ןטעדַאק יד טימ ךַאמּפָא-לַאװ ןשינכעט ַא ןיא ןײגנײרַא .ד.ס יד ףרַאד לַאפ
 רעשיטסיװעשלַאב רעד .ןגעק ןעוועג ןענייז .ל.ּפ.ק.ד.ס יד ןוא סעקיוועשלָאב יד
 -האמצרַאװש יד סיוא טינ טכַאמ'ס זַא ,טדעררעד וליפא ךיז טָאה טנערעפער
 ןוא רעפרַאש ךָאנ ןרעו ןלעװ טיכוּפיה-ןסַאלק יד לייוו ,ןגיז ןלָאז סעקינ

 ףרַאד'מ ,דנַאל ןיא גנומיטש ערענָאיצולָאװער יד ןקרַאטש וצ ןקריוו טעוװ סָאד
 -וצּפָא זיא רקיע רעד -- האמ רעצרַאװש רעד רַאפ ןקערש טשינ ללכב ךיז

 -ןטלַאהעגסיוא ןוא טייקנייר עלעיפיצנירּפ יד עיצַאטיגַא-לַאװו רעד ןיא ןטיה

 טימ ןכַאמּפָא-לַאװ ןגעק ןעװעג זיא עיצַאגעלעד עשיטעל יד ךיוא .טייק

 טָאה ןטסידנוב ןוא סעקיוועשנעמ יד ןופ ןעמיטש טייהרעמ ַא טימ .ןטעדַאק
 ןענייז ןכַאמּפָא-לַאװ עשינכעט עכלעזַא זַא ,טגָאזעגסױרַא ךיז ץנערעפנָאק יד
 -צרַאװש ַא ןײגכרודַא לָאז'ס זַא ,הנכס ַא ןַארַאפ זיא'ס ביוא .,רַאבזָאלרעד
 רָאנ ןכַאמּפָא טזָאלרעד טָאה טייהרעדנימ רעד ןופ עיצולָאזער יד .קינהאמ
 עכלעזַא ןגעק ךיוא ןעוועג זיא ןינעל .ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער ערעדנַא טימ

 וצ ידכ ,עיצולָאזער ןייז ןיא ןלעטשניײרַא סָאד טוומעג טָאה רע רעבָא ,ןכַאמּפָא

 רעכלעוו רַאפ ,עיצולָאזער יד ,ןטַאגעלעד עשיליױוּפ 5 יד ןופ ןעמיטש יד ןבָאה

 ,ד.ס רעד ןופ ןבַאגפיוא יד טלעטשעגטסעפ טָאה ,טייהרעמ יד טמיטשעג טָאה'ס
 :ןריפסיוא עכלעזַא וצ ןעמוקעג זיא ןוא עינַאּפמַאק-לַאװ רעד ןיא ײטרַאּפ
 רעקידנעטשבלעז ַא ןופ ךמס ןפיוא ןױעוװו טריפעג ףרַאד עיצַאטיגַא יד (4
 סעפוטש עלַא ףיוא ןעײטרַאּפ ערעדנַא טימ ןקָאלב ןגעק (2 : םרָאפטַאלּפ-לַאװ

 ןענעק ןלַאװ יד ןופ עידַאטס רעטשרע רעד ןיא (2 :;עיצקַא-לַאװ רעד ןופ
 ןעייטש סָאװ ,ןעײטרַאּפ טימ ןכַאמּפָא ןייק ןייז טשינ עירוק-רעטעברַא רעד ןיא
 ,סעירוק עקירעביא עלַא ןיא (4 ;טַאירַאטעלָארּפ ןופ טקנוּפדנַאטש ןפיוא טשינ
 עטכער ןופ ןטַאדידנַאק ןייגכרוד ןלָאז'ס זַא ,רַאפעג ַא ןַארַאפ זיא'ס ביוא
 ערענָאיצולָאװער יד טימ ןכַאמּפָא עקיטרָא ןרעוו טזָאלרעד ןענעק ,ןעײטרַאּפ
 ןרעװ טזָאלרעד טשינ רָאט ןפוא םושב .ןעײטרַאּפ עלענָאיציזָאּפָא ןוא
 ףיוא ןייג ןלָאז ײטרַאּפ .ד.ס רעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא רעדָא ןטַאדידנַאק יד זַא
 ןופ ןעמרָאפ יד (5 .דצ ןרעדנַא םוצ תוחנה עלעיּפיצנירּפ זיא טשינ עכלעוו
 יד ןופ גנולײטרעדנַאנַאפ עלַאירָאטירעט :ןייז ןענעק ןכַאמּפָא עכלעזַא
 ןלעטשנעמַאזוצ ןיא ךיוא יוװ זיײרק-לַאװ ןייא ןופ ןצענערג יד ןיא ןטַאדידנַאק
 .רענעמ-לָאװ ןופ סעטסיל עמַאזניימעג

 -ָאער ַא ןופ טסקעט ןשידנוב םעד ןעמונעגנָא טָאה ץנערעפנָאק יד
 ןוא ןקַאילָאּפ יד ,סעקיװעשלָאב יד טמיטשעג ךיוא ןבָאה ריא רַאפ) עיצול
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 ןשיטסיוועשנעמ ןגעוו עיסוקסיד עלעיפיצנירּפ ַא זיולב טביולרעד סָאװ ,(ןטעל
 טשינ רעבָא ןרָאט'ס ,רָאפנעמַאזוצ-רעטעברַא ןַא ןריזינַאגרָא וצ גַאלשרָאפ

 -ײטרַאּפ ַא ןמז-לכ גנוטכיר רעד ןיא טירש עשיטקַארּפ ןייק ןרעוו טכַאמעג
 .ןוט וצ ןסָאלשַאב טשינ סע טָאה רָאפנעמַאזוצ

 רעצרַאװש רעד ןגעק ףמַאק -- טקנוּפ ןטרעפ םוצ ןעמוקעגוצ זיא'מ ןעוו
 ןייק ָאטשינ ןיוש זיא'ס זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה -- ןעמָארגָאּפ ןוא האמ
 עקיטייזנגעק יד ןוא ןלַאװ-עמוד יד ייב קיטקַאט רעד םורַא ןטיירטש יד ,טייצ
 ַא ןפור ןגעוװ טקנוּפ םייב ןעיירעסייר ןוא ןעגנוקידלושַאב עלענָאיצקַארפ
 -נָאק רעד ןופ טייצ עצנַאג יד טעמכ ןעמונעגוצ ןבָאה רָאפנעמַאזוצ-יײטרַאּפ
 -עד ןָא שטָאכ לָאז'ס ןַא ,טלָאװעג טָאה עיצַאגעלעד עשידנוב יד ,ץנערעפ
 ַאזַא טגיילעגרָאפ יז טָאה רעבי-עד ,עיצולָאזער ַא ןרעו ןעמונעגנָא ןטַאב
 "ער רענעגָארטעגנײרַא רעד ןיא .תועד-יקולח ןדיימסיוא לָאז סָאװ ,טסקעט
 רעקידהאמצרַאװש רעד טימ ףמַאק רעד; זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג זיא עיצולָאז
 -ערב ַא טייצ רעקיטציא רעד ןיא טרעוו עיצַאטיגַא רעשיטימעסיטנַא ןוא
 זיולב טשינ טריטקיד קיטכעמ טרעוו סָאװ ,עבַאגפיוא-גָאט עשיטילָאּפ עקידנענ

 טייקיטיױג רעד ךרוד ךיוא רָאנ ,עיצולָאװער רעד ןופ ןסערעטניא יד ךרוד
 ןטימ ןרעוו ןדנובעגנעמַאזוצ גנע ףרַאד עינַאּפמַאק-לַאװ יד ..,"ץושטסבלעז ןופ
 רעשיטימעסיטנַא רעד ןגעק לעיצעּפס ןוא האמ רעצרַאװש רעד ןגעק ףמַאק
 -םיוא -- ןבַאגפיױא עטערקנָאק ייר ַא טלעטש עיצולָאזער יד .עדנַאנַאּפָארּפ
 יד ייס עשידיי יד ייס --- גנורעקלעפַאב יד ןריזינַאגרָאק ךיוא יו ,עשירערעלק
 ."האמ רעצרַאװש רעד ןגעק דנַאטשרעדיװ ןוויטקַא םוצ -- עכעלטסירק

 "ער יד ןעמ ןעק ןטַאבעד ןָא זַא ,טרעלקרעד ןבָאה ןטַאגעלעד עקינייא
 ןוא ןרָאװעג טמיטשעג טשינ רעבירעד זיא יז .ןעמעננָא טשינ עיצולָאז
 ןטַאגעלעד עשידנוב יד ..ק.צ םעד לַאירעטַאמ ַא יװ ןבעגעגרעביא יז טָאה'מ
 ןטַאגעלעד יד סָאװ ,טייקנדירפוצמוא עקרַאטש רעייז טקירדעגסיוא ןבָאה
 -כיוו ַאזַא רַאפ טייצ לסיב ַא ןרָאּפשוצּפָא קיטיונ רַאפ ןענופעג טשינ ןבָאה

 .(62* ןיגע ןקיט

* 
 יא 8

 טלָאמעד זיא .ּפ.ַאיד.ס.ר רעד ןופ ןבעל ןיא שינעעשעג עטסקיטכיוו יד
 -נָאל ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא 1907 ןיא זיא סָאװ ,רָאפנעמַאזוצ רעד ןעוועג
 םעד תעב רעטסערג רעד ןעוועג סָאד זיא לעטשנעמַאזוצ ןייז טיול .,ןָאד
 "עג ןוא ןטערטרַאפ קירעהעג ןעוועג טרָאד זיא דנוב רעד .םישזער ןשירַאצ
 .לָאר ענעעזעגנָא ןַא טליּפש

 ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא 1907 ינוי ןט1 -- יַאמ ןט13 ןופ געט יד ןיא
 -עג ןעוועג זיא הליחתכל .(::* .ּפ.ַאיד.ס.ר ןופ רָאפנעמַאזוצ רענָאדנָאל רעד
 -עג זיא ץלַא .(קרַאמענעד) ןעגַאהנעּפָאק ןיא ןעמוקרָאפ לָאז רע זַא ,טנַאלּפ

 ןיוש ןענייז ןטַאגעלעד לייט רעסיורג ַא ןעוו .טיירגעגוצ קירעהעג יװ ןעוו
 טָאה גנוריגער עשינעד יד זַא ,טסואוורעד ךיז ןעמ טָאה ,,ןרָאפעגפיונוצ ןעוועג
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 םעד טרעװרַאפ ןוא גנוריגער רעשיסור דעד ןופ טסעטָארּפ ןרַאפ ןגיובעג ךיז
 ,םיחרוא-יסינכמ יד ןופ ןעגנואימַאב םוש ןייק .דנַאל ןיא ריא ייב םוקפיונוצ
 ןבָאה ןטַאגעלעד יד .ןפלָאהעג טשינ ןבָאה ,ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשינעד יד

 ,ןלַאזקָאװ יד ףיוא -- דַארַאּפ סיורג טימ קעװַא ןענייז ייז .קעװַא טזומעג
 עשינעד יד ןופ סעמַאנפיוא ןעוועג ןענייז ,טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ןגוצ יד ואוו
 קיומ ,סעדער ,רענעפ עטיור טימ סעיצַארטסנָאמעד ,ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס
 ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןופ גנַאזעג ןוא

 רעד ןופ טָאטש-טּפיוה רעד ןיא ,ןָאדנָאל ןייק טרעדנַאװעגרעביא טָאה'מ
 רַאפ ןקערש טנעקעג טשינ ךיז טָאה סָאװ ,עירעּפמיא-טלעוו רעקיטכעמ
 -- ןעגנוציז יד ,רעשרעהטסבלעז ןשיסור ןופ גנוריגער רעד דצמ ןטסעטָארּפ
 ַא סָאװ ,עכריק רעניילק ַא ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענייז -- לָאצ ןיא 5

 רעדנעלסור ןופ תושר ןיא ןלעטש וצ קיליװ ןעוועג זיא הרבח עזעיגילער

 יד לייוו ,ןעמוקעגרָאפ טשינ ןעגנוציז ןייק ןענייז גָאטנוז) ןרענָאיצולָאװער

 טָאה עסערּפ עקיטרָא יד ,(םיללּפתמ יד רַאפ ןבָאה טפרַאדעג ןעמ טָאה עכריק

 ,ןטַאגעלעד ןּפורג ןופ רעדליב טקורדעג ןוא ןבירשעג רָאפנעמַאזוצ םעד ןגעוו

 עכריק רעד רַאפ .סַאג ןיא טּפַאכעגּפָארַא ןבָאה רעריפַארגָאטָאפ עריא סָאװ
 ןענַאטשעג ןענייז ןטנַאיצילָאּפ 2 רעבָא ,עקירעגיינ ליפ טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה
 ,גנונדרָא יד גנערטש ןטיהעג ןוא גנַאגנײרַא ןרַאפ

 ןוא טכער-םיטש טימ 200 ךרעב -- ןטַאגעלעד 228 ןעוועג ןענייז ללכב

 סעיצקַארפ יד ןופ לעטשנעמַאזװצ ןטיול .טכעריגנוטַארַאב טימ טשער יד
 -לָאב 105 :טליײטעצ ױזַא ןעוועג ייז ןענייז סעיצַאזינַאגרָא ערעדנוזַאב ןוא
 רעד ןופ 29 ,.לפ.ק.ד.ס ןופ 44 ,ןטסידנוב 59 ,סעקיױועשנעמ 97 ,סעקיױועש
 -ייטנייא יד זיא ןטעטילַאנָאיצַאנ טיול .עקיגנעהּפָאמוא 4 ,ףיַאד.ס רעשיטעל
 ,ןטעל 20 ,רעניזורג 21 ,ןקַאילָאּפ 28 ,ןדיי 98 ,ןסור 119 :ַאזַא ןעוועג גנול

 1 ,רעטָאט 1 ,רעניפ 1 ,ןשטייד 2 ,רענָאטסע 2 ,רענעמרַא 3 ,רעניַארקוא 7
 סָאװ ,ענלצנייא ןופ םַאנסיוא ןטימ .(** רעניווטיל 1 ,ךירג 1 ,רעניטעסָא
 ןענייז ןעמוק טנעקעג טשינ העינמ רערעדנַא ןַא רעדָא טסערַא בילוצ ןבָאה
 ,גנוגעװַאב .ד,ס רעד ןופ רעוט עטסקיטכיװ יד ןעוועג רָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא
 -ַארַאב טימ) ןטַאטוּפעד 10 ןופ לייטנָא רעד ןעוועג זיא גנוניישרעד עיינ ַא
 -עמוד עשיטַארקָאמעדילַאיצָאס יד טריטנעזערּפער ןבָאה עכלעוו ,(טכער-גנוט

 ,עיצקַארפ
 :טכער-גנוטַארַאב טימ 4 !?ןטָאגעלעד עשידנוב יד ןצוועג ןענייז רעוו

 ,.פ.ַא.ד.ס.ר ןופ ,ק.צ ןופ דילגטימ סלַא (ףלָאװ םינָאדװעס9ּפ) רעמערק ידַאקרַא

 ,ק.צ ןופ (שטיװעלימכַאר) ןייטשנייו ןרהא ןוא (ןידוי) טַאטשנעזייא יַאסיא
 ,טעטימָאק ןשידנוב ןשידנעלסיוא ןופ -- (ןויבצ) ןַאמּפָאה ןויצ-ןב ,דנוב ןופ
 -גנומיטשַאב טימ ןטַאגעלעד עשידנוב 55 יד ןופ ןעמינָאדװעסּפ עלַא טשינ

 ןופ ןעמענ יד ןענייז טָא .ןרירפישעד וצ ךעלגעמ ןעוועג זיא טכער
 ןעמינָאדװעסּפ יד ןרעמַאלק ןיא) ןלעטשטסעפ טנעקעג ָאי ןבָאה רימ סָאװ ,יד

 ,ברַאפדלָאג) ץעּפיל דוד ,(ָארזע) ןעזָאר רעטלַא :(רָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא

 -ןב) ןייטשּפע רַאזַאל ,(ךינאס) יקסנַאשזָאג לאומש ,(רימידַאלוװ) קָאװָאּפָאל
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 -ָארב ,(שריה) עירול לאומש שריה ,(שטיוװעסירָאב) רַאילָאמס המלש ,(ריקי

 -קיוו) סַארַאט-ץכ דוד ,(רעביל) ןַאמדלָאג לאכימ ,(רעצלעז) רעסָארג וװַאלסינ

 ,(קַאװטיל) דנַאפלעה לקנַאי םייח ,(ווָארָאטקיװ) ןילרעבע בייל ,(שטיװָארָאט
 ,(יקציניוו) םעדעמ רימידַאלװ ,(ווָאסירָאב) סעפאר השמ ,(דנאז) ןיקסעּפ בקעי
 -ָאק עזָאר ,(סעכָארב) קעדַאלװ:יינרַאשט ךורב ,(ןייטש) יקסווָאסָאק רימידַאלוװ
 .ב .י ,(ןיקמַאכענ) ןַאמכיפ .י ,(ןינַאש) ָאריּפַאש .ל ,(םולבנעזָאר) ןיקשטָאבָאר
 ןָאקַאז םייח ,(שטיװעלַאכימ) יקציבזיא ףסוי ,(ליאומַאס) ןַאמדרַאה-יקצולַאס

 יקסװַאלסַאז דוד ,(יליגריוו) ןהכ ךורב ,(ןָאסמיָארפ) זיּפשא םירפא ,(ווָאלינַאד)
 ןַאמרעב עקשטעבייל ,(ןילאס) ןָאסמיכאנ .ס ,(ףלָאדור) עפאי .ר ,(ווָארגָאב)
 ,ַאיַאקסװעשַאד) ַאנינילאק .א ,(וועירָאגירג) יקסנַאװעלק ןועמש ,(ןָאזנעבייל)

 -לַאק) יקסדָארָאגיַאטיק .ּפ ,(שטיװָאמַארבַא) ןייר לאפר ,(ןישַאטַאנ) וװָאקטרעשט

 קחצי ,(ןָאסמַארבַא) חנ-יענטרָאּפ לאיתוקי ,(ייסיאמ) דלעפנירג ןימינב ,(קימ
 ,(װעשַאילע) סָארפע ,(ווָאנָאעל) סעקסעשט םהרבא ,(וָאמיַאכ) ןָאזחסּפ יכדרמ

 .(וָאדינָאעל) ןיקשטָאבָארָאק דינָאעל ,(ווָאנָאי) ןעגיָאק לשיפ
 : ןענייז ,ןרירפישעד וצ ןזיווַאב טשינ ןבָאה רימ סָאװ ,ןעמינָאדוועסּפ יד

 -יו) ןַאמרעב ,(ןָאיַאר רעוועשטיירעב) ןײטשדלָאג ,(וועשטידרעב) ןַאמפוַאק
 ,(ַאלסָאנירעטַאקעי) ווָאקרַאמ ,(קסניווד) ווָאכַאױנ ,(לעמָאה) גילעז ,(קסבעט
 וועלעשיפ ,(קסנימ) ווָאמַארבַא ,(ןָאיַאר רעװַאלסָאנידעטַאקעי) ווָאנָאמָאלָאס

 -ָאימעס ,(קסניפ) װעלווָאקַאי ,(ןָאיַאר רעװעליהָאמ) רעטלַא ,(ןָאיַאר רעקסנימ)
 ,ךיז טכוד :טגָאזעג רימ יקצולַאכ טָאה םיא ןגעוי .ןָאיַאר רעוועיק) וװָאנ
 ןופ עדייב) װָאדיװַאד ןוא װוָאלירװיַאג ,(דלעפנירג סחנּפ ןעוועג זיא סָאד זַא

 .(ןָאיַאר רעגיר
 -טימ יד ךרוד ןרָאװעג טלייוועג טקעריד ןענייז סָאװ ,ןטַאגעלעד טקישעג

 רענעמ-לַאװ יד ךרוד רעדָא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב עסיורג יד ןופ רעדילג
 עדנגלָאפ ןבָאה ןצנערעפנָאק ענָאיַאר ףיוא סעיצַאזינַאגרָא ערענעלק יד ןופ

 ןָאיַאר ןשילױוּפ ןופ טעטש ערענעלק יד ,2 -- שודָאל ,4 -- עשרַאװ :רעטרע
 -רעב ,3 -- ןָאיַאר רענליוו ,23 -- ענליוו ,2 --- ןָאיַאר רעקָאטסילַאיב ,5 --
 ,1 -- קסבעטיוו ,1 -- קסירב ,3 -- ןָאיַאר רעוועשטידרעב ,1 -- וועשטיד
 -- קסניווד ,1 -- ןָאיַאר רעלעמָאה ,1 --- לעמָאה ,1 -- ןָאיַאר רעקסבעטיוו
 רעװַאלסָאנירעטַאקעי ,1 -- ווַאלסָאנירעטַאקעי ,1 --- ןָאיַאר רעקסניווד ,1
 ,1 -- ענווָאק ,2 -- ןָאיַאר רעוועיק ,1 -- וועיק ,1 -- וועינישיק ,1 -- ןָאיַאר
 -- עיצַאזינַאגרָא ערענָאיצולָאװער-שירעטילימ רענוװָאק ,2 --- ןָאיַאר רענווָאק
 ,1 -- סעדָא ,3 -- ןָאיַאר רעװעליהָאמ ,2 --- ןָאיַאר רעקסנימ ,1 --- קסנימ 1

 סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב לָאצ ַא) .2 --- ןָאיַאר רעגיר ,1 -- עגיר ,1 -- קסניפ
 -ָאֹּפ ןבילוצ ןבָאה 1,235 ןופ טפַאשרעדילגטימ ַא טימ ןָאיַאר ןשיליוּפ ןיא
 ןבָאה ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-לַאוװ יד ןטלַאהוצּפָא ןזיוװַאב טשינ רָארעט ןשיאייציל

 (טקישעג טשינ רָאפנעמַאװצ םוצ ןטַאגעלעד ערעייז
 -רֶא יד ןענייז (1906) םלָאהקָאטש ןיא רָאפנעמַאזוצ-גנוקינייארַאפ ןפיוא

 ןטערטרַאפ ןעוועג טשינ ךָאנ ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ סעיצַאזינַאג
 טפמעקעגסיוא טרָאד ןענייז תועד-יקולח יד .רעדילגטימ עטקיטכערַאב-לופ יו
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 סעקיוועשנעמ -- .ּף.ַאד.ס.ר רעד ןיא סעיצקַארפ ייווצ יד ןשיווצ ןרָאװעג

 טציא .(טייהרעדנימ יד טלָאמעד) סעקיװעשלָאב ןוא (טייהרעמ יד טלָאמעד)

 טשינ טייוו ןיילַא םגה ,סעקיװעשלָאב יד ,ןטיבעג ירמגל דליב סָאד ךיז טָאה

 ,סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ יד .טנַאהרעביױא יד ןעמונעג ןבָאה ,טייהרעמ ןייק

 -עג ךיז ןבָאה ,ןסנַאינ ןוא ןכירטש ענעגייא ןגָארטעגנײרַא ןבָאה ייז םגה

 -ייא רעייז טימ .סעיצקַארפ עשיסור יד ןופ דצ ןרעדנַא רעדָא םעד וצ טגיונ

 טפלעה ַא ךרעב סולּפ סעקיועשנעמ יד יבגל טכיוועגרעביא םעניילק םענעג

 טנעקעג סעקיװעשלָאב יד ןבָאה ןטייחרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןטַאגעלעד

 עכעלטע יװ רעמ טשינ טכַאמעגסיוא זייוולייט טָאה סָאװ ,טייהרעמ ַא ןפַאש ךיז

 ןענייז ןגַאלשרָאפ ערעייז ןעוו ,ןעגנומיטשּפָא ןעוועג ךיוא ןענייז'ס ,ןעמיטש

 ,ןלַאפעגכרוד
 "עד ,דנוב ןופ רָאנ .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ עטכישעג יד טשינ ןביירש רימ

 דעשידנוב רעד ןופ לָאר רעד ףיוא ןלעטשּפָא רקיעב ךיז רימ ןזומ רעביר

 -סױרַא ןטסידנוב יד ןענייז עיצַאגעלעד עטרינילּפיצסיד ַא יװ .עיצַאגעלעד

 ןעװעג זיא רעכלעזַא סלַא דנוב רעד עכלעוו ןיא ,ןגַארפ ןיא זיולב ןטערטעג

 עלַא ןיא .ןילּפיצסיד עשידנוב ןטליג טזומעג טָאה ָאד .טריסערעטניארַאּפ

 ןטַאגעלעד יד ןבָאה -- עלענָאיצַאזינַאגרָא יו עשיטילָאּפ --- ןגַארפ ערעדנַא

 ןעלדנַאה ,ןעייטשרַאפ ייז יו ױזַא ןעמיטש ןוא ןדייר וצ טנעה עיירפ טַאהעג

 יד ייב טָאה עיצַאגעלעד עשידנוב יד ..פיַאד.ס.ר ןופ רעדילגטימ םתס יװ

 סָאװ ,רענדער עלעיציפָא עריא טלעטשעגסיױרַא ןגַארפ עשיטילָאּפ עקיטכיוו

 טָאה סָאד רעבָא ,דנוב ןופ גנולעטש יד קורדסיא םוצ טגנערבעג ןבָאה

 -סיורַא יז ,גנוניימ ערעדנוזַאב ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,םירבח טרעטשעג טשינ

 ןטַאבעד יד ןיא ןגָאזוצ

 -עקיפ ןיא ? רָאפנעמַאזוצ ןפיוא דנוב ןופ לָאר יד ןעזעגסיוא טָאה ױזַא יו

 ןרָאװעג דנוב ןופ זיא (דצ ןדעי ןופ רעייטשרָאפ ןייא וצ) םוידיזערּפ ןקיּפ

 ,(יקציניוו) םעדעמ רימידַאלװ רָאפנעמַאזוצ ןכרוד טלייוועג ןוא טלעטשעגסױרַא

 לאיתוקי ןטסידנוב יד ןײרַא ןענייז עיסימָאק-ןטַאדנַאמ רעקיּפעקי15 רעד ןיא

 -ימ) יקציבזיא ףסוי ,(ףלָאװ) רעמערק ידַאקרַא ,(ןָאסמַארבַא) חנ"יענטרַָאּפ

 -רָאפ רעשידנוב רעד זיא טַאירַאטערקעס ןקיּפעק-5 ןיא ,(6:' (שטיװעלַאכ

 עיסימָאק-לָאקָאטָארּפ רעד ןיא .,(ךינאס) יקסנַאשזָאג לאומש ןעוועג רעייטש

 -ךלָאג ,(םינָאדװעסּפ) וװָאקרַאמ :ןטסידנוב יד ןעוועג ןענייז רעדילגטימ 15 ןופ

 עלַא ןיא ןעוועג ןענייז ןטסידנוב יד ,(וָארָאטקיװ) ןילרעבע ןוא (.ס9פ) ןייטש

 .םונעלּפ ןרַאפ סעיצולָאזער ןטיירגוצ טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,סעיסימָאק

 םורַא זילב טשינ ןעמוקעגרָאפ ןענייז רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ןטיירטש יד

 ,םינינע ןגעוו ןוא עלענָאיצַאזינַאגרָא םורַא ךיוא רָאנ ,ןגַארפ עלעיּפיצנירּפ

 ןפיוא עיציזָאּפ ערעסעב ַא דצ םענעי רעדָא םעד ןבעג טפרַאדעג ןבָאה סָאװ

 ןלייו סָאד סָאװ ,רעדנואו ןייק טשינ רעבירעד זיא'ס .אפוג רָאפנעמַאזוצ

 יד ןטעברַאסיוא ןוא ןימַאלוגער ןגעוו ןסולשַאב ןוא ןטַאבעד יד ,םוידיזערּפ ַא

 ןענייז ןטַאגעלעד עשידנוב יד .ןעגנוציז 5 שזַא ןעמונרַאפ ןבָאה גנונדרָא-גָאט

 רימ .רעבעגיגַאלשרָאפ ןוא רענדער סלַא טקילײטַאבטימ וויטקַא ןעוועג
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 .גנונדרָא-גָאט רעד טימ תוכייש ןיא גַאלשרָאפ ןייא זיולב ןענָאמרעד ָאד ןלעוו

 -- טקנוּפ ַא ןעוועג ךיוא זיא ,טיידגעגוצ טָאה .ק.צ רעד סָאװ ,טקעיארּפ ןיא

 םעד ןגָאלשעגרָאפ טָאה עיצַאגעלעד עשידנוב יד .עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד

 -ָאד רעד טימ טעדנירגַאב סע טָאה יז .גנונדרָא-גָאט ןופ ןעמענּפָארַא טקנוּפ

 זיא .ּפ.ַאד.ס.ר ןופ םַארגָארּפ ןיא זַא ,קידנלעטשטסעפ, :גנורעלקרעד רעקיז

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ףיוא רעפטנע רערָאלק ןוא רעטמיטשַאב ןייק ָאטשינ

 -סיוא סָאד זיא ײטרַאּפ רעד רַאפ זַא ,דנוב ןופ עיצַאגעלעד יד טלַאה ,עגַארפ

 -נעװטיונ עפייר קידנעטשלופ ןוא עקידנעגנירד ַא רעפטנע ַאזַא ןטעברַא

 ןזײרק-ײטרַאּפ עטיירב יד טיירגעגוצ טָאה סָאװ ,עיסוקסיד רעד ןיא .טייקיד

 תמחמ .ןרָאװעג טלעטשעג טשינ עגַארפ עטנַאמרעד יד זיא ,רָאפנעמַאזוצ םוצ

 ןעמעננָא ןענעק ןעמ לָאז רָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא זַא ,ךעלגעמ טשינ זיא םעד

 ןכערּפשטנַא לָאז ןוא טעטירָאטױא עקירעהעג יד ןגָאמרַאפ לָאז סָאװ ,סולשַאב ַא

 קידנעמענ .עגַארפ רעד ןופ טייקרעװש ןוא טײקטריצילּפמָאק רעצנַאג רעד

 עגַארפ יד ןעמענוצּפָארַא דנוב ןופ עיצַאגעלעד יד רָאפ טגייל ,טכַא ןיא סָאד

 יד רָאפ טגייל קיטייצכיילג .רָאפנעמַאװצ ןקיטציא ןופ גנונדרָא-גָאט ןופ

 עלַארטנעצ יד ןבעגרעביא לָאז רָאפנעמַאזוצ רעד זַא ,עיצַאגעלעד עשידנוב

 יד ןטכױלַאב ןוא ןלעטשקעװַא ןגעוו ןגרָאז וצ ײטרַאּפ רעד ןופ ןצנַאטסניא

 -קעװַא טייקכעלגעמ ַא ןפַאש ןוא עסערּפ-יײטרַאּפ רעד ןיא עגַארפ עלַאנָאיצַאנ

 .?רָאפנעמַאזצ ןטסטנָאנ ןופ גנונדרָא-גָאט רעד ףיא עגַארפ יד ןלעטשוצ

 2 ןופ ןטַאגעלעד דצמ ןרָאװעג טכַאמעג ךיוא ןענייז ןגַאלשרָאפ עכעלנע

 ןוא .פ.ַאד.ס.ר ןופ (טנגעג-ברעמ-ןופצ ןוא ןילָאװ) סעיצַאזינַאגרָא ענָאיַאר

 ןעלדנַאהַאב וצ טשינ טקנופ םעד ןסָאלשַאב טָאה רָאפנעמַאזצ רעד

 ןעװעג זיא גנונדרָא-גָאט רענעמונעגנָא רעד ןופ טקנוּפ רעטשרע רעד

 ,(וָאטרַאמ .ל) םיוברעדעצ ילוי םיא טָאה ןבעגעגּפָא ..ק.צ ןופ טכירַאב רעד

 ַאזַא :רעטכירַאב-טימ 2 ךָאנ ןעוועג ןענייז רָאפנעמַאזוצ ןופ סולשַאב ַא טיול

 ערעדנַא יד טייקכעלגעמ ַא ןבעג ידכ ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא רודעצָארּפ

 תוכייש ןיא ןטקנוּפדנַאטש ערעייז ןעגנערבוצסױרַא .ק.צ ןיא ןעגנוטכיר

 יקסווָאנילַאמ .א .א ןעוועג ןענייז רעטכירַאב-טימ יד .טייקיטעט רעד טימ

 יד דצמ (ווָאמיסקַאמ ןוא ווָאנַאדגָאב .א ןופ ןעמינָאדװעסּפ יד רעטנוא טנַאקַאב)

 .דנוב םעד דצמ (שטיװָאמַארבַא) ןייר לאפר ןוא סעקיװעשלָאב

 -עשנעמ יד טריטנעזערּפער טָאה סָאװ ,ווָאטרַאמ רעבענּפָא-טכירַאב רעד

 עשיטקַאט יד טעדנירגַאב טכירַאב ןלעיציפָא ןיא טָאה ,טייהרעמ עשיטסיוו

 ןיא ןשינעטלעהרַאפ עטגנערטשעגנָא יד טרעדלישעג ןוא .ק.צ ןופ עיניל

 ןענַאטשעג .ק.צ רעד זיא ,עיניל רעשיטקַאט רעד ךייש סָאװ .ײטרַאּפ רעד

 -סױרַא-ןסַאמ ןרענָאיצולָאװער ןופ לַאפּכרוד םעד ךָאנ זַא ,טקנוּפדנַאטש ןפיוא

 -עגנייא רעמ ןרָאװעג טַאירַאטעלָארּפ רעד זיא 1905 רעבמעצעד ןיא טירט

 ןגָארטעגרעביא ךיז טָאה ףמַאק ןשיטילָאּפ ןופ רטנעצ רעד .וויסַאּפ ןוא ןטלַאה

 גנוניימ עכעלטנפע יד ךיז טרירטנעצנָאק'ס .רעכלעוו םורַא ,עמוד רעד ןיא

 ןשירַאצ םעד ןוא עמוד רעד ןשיװצ ןטקילפנָאק עפרַאש יד ןיא ,דנַאל ןופ

 רעד ןופ טייהרעמ יד ןציטשרעטנוא עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ףרַאד םישזער
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 -ַאפ ןכָאנ .שארב (ןטַארקַאמעד עלענָאיצוטיטסנָאק) ןטעדַאק יד טימ עמוד
 -רעד רַאפ ןטלַאהעג .ק.צ רעד טָאה (1906) עמוד עטשרע יד ןביײרטרעדנַאנ
 ןַארַאפ זיא'ס ואוו טרָאד ,ןטעדַאק יד טימ ןכַאמּפָא-לַאװ ןסילש וצ רַאבזָאל
 רעד וצ ןלַאװ יד תעב גנוריגער רעד ןופ רעגנעהנָא ןגיז ןלָאז'ס זַא רַאפעג ַא

 לָאצ ַא ןיא .ןרָאװעג טריפעגכרוד סָאד זיא רעטרע ייר ַא ןיא .עמוד רעטייווצ
 עשירעיוּפ רקיעב ,ערעדנַא טימ ןכַאמּפָא-לַאװ ןסָאלשעג .ד.ס יד טָאה רעטרע

 ןטעדַאק ןוא .ד.ס יד ןשיװצ שיטילָאּפ ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנוריּפורג
 רָאט קָאלב רעלַאקָאל ַאזַא זַא ,ויטקעריד ַא ןבעגעג .ק.צ רעד טָאה ייברעד
 יד טָאה לכה-ךס ,ןטעדַאק יד ןּפַאלקעצ וצ ליצ ןטימ ןרעװ ןפַאשעג טשינ
 -עד ,ד.ס עלעיציפָא 54 עמוד רעטייוצ רעד ןיא טריפעגכרוד ײטרַאּפ .ד.ס
 ןופ ..ד.ס עלעיציפָא-טשינ ןרָאװעג טלייועג ךיוא ןענייז ייז ץוחַא ,ןטַאטוּפ
 ,סעקיוועשלָאב 18 ןוא סעקיוועשנעמ ןעוועג 26 ןענייז 54 יד

 ,קיצ רעד סָאװ ,סעיצקַא עטסקיטכיו יד טרעדלישעג טָאה ווָאטרַאמ
 טלעטשענּפָא ךיז רע טָאה רעדנוזַאב .טקיטכערַאב ייז ןוא טריאיציניא טָאה
 ןוא ןעגנוטערטסױרַא עשיטסירָארעט עשינַאזיטרַאּפ יד ןגעק ףמַאק םעד ףיוא
 יד ,טריפעגכרוד ןבָאה ןּפורג-ףמַא? עשיאיײטרַאּפ סָאװ ,סעיצַאירּפָארּפסקע יד
 -טימ טנזיוט 150 טלייצ ןוא ןסקַאװעגסיױוא קרַאטש טייצ רעד רַאפ זיא ײטרַאּפ
 ,.ל.ּפ.ק.ד.ס ,דנוב --- סעיצַאזינַאגרָא יירד יד ןיא טנזיוט 50 רעביא ייז ןופ ,רעדילג
 לייו ,רעטקַארַאכ ןלעמרָאפ ַא זיולב טגָארט סקואוו רעד ..ּפ.ַאיד.ס עזעיטעל

 ,ןבעל-יײטרַאּפ לַאמרָאנ ןייק טימ טשינ רעטרע ליפ ןיא ןבעל ןסַאמ-יײטרַאּפ יד
 םעד רעלוגער טשינ ןלָאצ ,ןעגנֹולמַאזרַאפ ןייק רעלוגער ּפָא טשינ ןטלַאה

 -כַאוש עכעלרעניא ייר ַא טגָאמרַאפ ײטרַאּפ יד .,וו;זַאא לָאצּפָא-דילגטימ

 ףמַאק רעלענָאיצקַארפ רענעסיברַאט רעד זיא גָאלּפ עטסגרע ריא רעבָא ,ןטייק
 טָאה עיציזָאּפָא יד זַא ,ןעועג םרוג רעטרע לייט ןיא טָאה סָאװ ףמַאק ַא --
 סולשַאב ןגעק טלדנַאהעג טָאה ,ק.צ ןופ ןוויטקעריד יד טריטעגסיוא טשינ
 ,גנוטלַאּפש ַא וצ ןעגנַאגרעד וליפא סע זיא גרוברעטעּפ ןיא ןוא .ק.צ ןופ
 טייקיטעט רעד ןגעװ רעטכירַאב:טימ טמיטשַאב טָאה'מ סָאװ טקַאפ רעד
 טריטסיזקע עיגעלָאק עכעלטייהנייא ןַא יו .ק.צ רעד זַא ,טזייוװַאב .ק.צ ןופ
 זיולב לייט ןטייווצ ןטימ ןדנוברַאפ ךיז טכַארטַאב םיא ןופ לייט ַא זַא ,טשינ

 ,םידעפ עוויטַארעדעּפ טימ
 רעד ןופ עיניל עשיטקַאט ענײמעגלַא יד טקיטכערַאב טָאה ווָאמיסקַאמ

 -סיד-טשינ עלענָאיצַאזינַאגרָא עריא ךיוא יו ,עיצקַארפ רעשיטסיװעשלָאב
 -סיועשנעמ ןיא .ק.צ םעד טקידלושַאב טָאה רע .ןעגנולדנַאה עטרינילּפיצ

 -ָאל ןוא ןוויטקעריד עקינייא טריקיטירק ךיוא טָאה רע .םזינָאיצקַארּפ ןשיט
 רעד ןיא ןטעדַאק יד ןציטשרעטנוא ןופ קיטקַאט יד טרפב ,.ק.צ ןופ ןעגנוז
 רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןייז לָאז סָאװ ,גנוריגעל ַא רַאפ ןריטיגַא ןוא עמוד
 -ָאיצולָאװער רעד ןופ גנוכיײװּפָא ןַא יו טנכיײצַאב סָאד טָאה רע .עמוד רעד
 -פורַא רע טָאה גרוברעטעפ ןיא גנוטלַאּפש רעד רַאפ דלוש יד .עיניל רערענ

 עיצַאנידרָאבוס-טשינ ןופ ןלַאפ עלַא טקיטכערַאב ןוא ,ק.צ ןפיוא טגיילעג
 םוצ ןעמוקעג זיא רעייטשרָאפ רעשיטסיווװעשלָאב רעד ,סעקיװעשלָאב יד דצמ
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 -ַאזינַאגרָא ןוא שיטילָאּפ קיאעפ טשינ ןענייז סעקיוועשנעמ יד זַא ,ריפסיוא
 .ײטרַאּפ יד ןריפ וצ לענָאיצ

 םוצ טגנערבעג טָאה ,שטיװָאמַארבַא .ר ,רעטכירַאב-טימ רעטייווצ רעד
 ,(רעצלעז) רעסָארג .ב ןוא רעביל .מ ךיוא ױזַא ,גנולעטש עשידנוב יד קורדסיוא
 ירד עלַא .טכירַאב ןרעביא ןטַאבעד יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה עכלעוו
 טדיישרעטנוא ךיז טָאה סָאװ ,דנוב ןופ עיניל עשיטקַאט יד ןטכיױלַאב ןבָאה

 ייז .עיִציזָאּפָא רעשיטסיװעשלָאב רעד ןופ יא ,.ק.צ ןשיטסיוועשנעמ ןופ יא

 ףמַאק ןלענָאיצקַארפ ןפרַאש ןופ ןגלָאפ עלַאטַאפ יד ףיוא ןזיוועגנָא ךיוא ןבָאה

 -רָאפ טשינ לָאז'ס ביוא ,ןטלַאהסיױא טשינ טעװ ײטרַאּפ יד זַא ,טנרָאװעג ןוא
 .הבוטל גנורעדנע ןייק ןעמוק

 -טנעװקעסנָאקמוא ןוא ןעגנולקַאװ ףיוא ןזיוועגנָא טָאה שטיװָאמַארבַא

 טירש עשירָאטַאזינַאגרָאזעד ףיוא ןוא .ק.צ ןופ ןעגנולדנַאה עסיוועג ןיא טייק

 -רעטנוא טשינ סָאד טגנערבעג טָאה ןדָאש סיורג ,סעקיוועשלָאב יד דצמ

 -ימ יד ןופ ץנערעפנָאק ַא ןריזינַאגרָא וצ .ק.צ ןופ סולשַאב םעד ךיז ןפרַאװ
 סָאד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה סעקיװעשלָאב יד .סעיצַאזינַאגרָא ,דיס עשירעטיל

 יד ןופ ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשירעטילימ יד ןופ עקידתופתושב  ַא ןייז ףרַאד

 ןפורעג ןײלַא ץנערעפנָאק ַאזַא ןבָאה ייז .ןעגנולײטּפָא-ףמַאק עשיאייטרַאּפ
 .ץנערעפנָאק רעשירעטילימ רעשיאיײטרַאּפ רעד וצ גנולעטשנגעק סלַא

 -לָאב יד ןבָאה םלָאהקָאטש ןיא רָאפנעמַאזוצ-גנוקינייארַאפ ןכָאנ דלַאב

 "וצ-ײטרַאּפ ןכעלטנדרָארעסױא ןַא רַאפ עינַאּפמַאק ַא ןביוהעגנָא סעקיוועש

 -ייר ןוא שינרעטיב ךס ַא טגנערבעגנײרַא טָאה עיצַאטיגַא יד .רָאטנעמַאז

 טגיילעגרָאפ טָאה דנוב ןופ .ק.צ רעד .ײטרַאּפ רעד ןופ ןעייר יד ןיא שינעס

 ןעמוקעגרָאפ עקַאט זיא יז ןוא ץנערעפנָאק-יײטרַאּפ ַא ןפור וצ םעד טָאטשנַא

 רעד ןגעװ ןעװעג ןענייז ןסולשַאב עטסקיטכיװ יד ,1906 רעבמעוװָאנ ןיא

 ,גנולעטש ַא ןעמונרַאפ טָאה דנוב רעד .עמוד רעטייווצ רעד וצ עינַאּפמַאק-לַאװ

 -טּפױה עדייב ןופ ןעגנולעטש יד טימ ןלַאפעגפיונוצ טשינ ךיז זיא סָאװ

 יַאק יד טימ ןכַאמּפָא-לַאװ רַאפ ןעוועג זיא דנוב ןופ .ק.צ רעד .סעיצקַארפ

 ךיוא רעבָא טָאה רע ,רַאפעג עקידהאמצרַאװש ַצ ןַארַאפ זיא'ס ביוא ,ןטעד

 ,ןטעדַאק יד ןגיזַאב ןעק'מ ןעװ ,ןלַאפ לייט ןיא רַאבזָאלרעד רַאפ ןטלַאהעג

 ןעגנוריּפורג .ד.ס טשינ עקניל טימ קעװצ םעד רַאפ ןכַאמּפָא ןסילש וצ

 זַא ,ןעועג זיא גנולעטש ןייז .םעד ןגעק ןעװעג זיא .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ .ק.צ רעד

 ןוא עקניל יד ןופ ייס ,ןטעדַאק יד ןופ ייס טייוו ךיילג ןטלַאה ךיז ףרַאד'מ

 -יװעשלָאב יד .הנכס רעקידהאמצרַאוש ַא תעב זיולב ןכַאמּפָא ןסילש ייז טימ

 זיולב טנעקרענָא ןוא הנכס עקידהאמצרַאװש יד טרירָאנגיא ןבָאה רעדיוװ סעק

 עקניל יד טימ זיולב ןכַאמּפָא טזָאלרעד ןבָאה ייז .רַאפעג עשיטעדַאק יד

 ןופ טגָאזעגּפָא טשינ ךיז ייז ןבָאה ןגעווטסעדנופ) ןטעדַאק טימ טשינ רעבָא

 יד .ןעײטרַאּפ ערעדנַא טימ גנוקידנעטשרַאפ ַא ךרוד .ףליה רעשיטעדַאק

 ןוא סעקיוועשנעמ 5 -- ןטַאטוּפעד .ד.ס 14 ךרודַא ןענייז ,םכותב ןטעדַאק

 | ,(סעקיװעשלָאב 9

 -קע טשינ טָאה ,שטיװָאמַארבַא טגָאזעג טָאה ,.ק.צ רעכעלטייהנייא ןייק
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 רענרעזייא ןוא רעכעלרעניא טימ סעיצקַארפ ייווצ ןעוועג ןענייז'ס .טריטסיז
 -ַאגרָא עלַאנָאיצַאנ יד ןופ רעייטשרָאפ עדייב ייז ןשיוװצ ןוא --- ןילּפיצסיד

 רעירפ טימ ןעמוקעג סעיצקַארּפ יד ןענייז ןעגנוציז יד ףיוא .סעיצַאזינ
 -עג טלעטשעג ןענייז ןסערעטניא עלענָאיצקַארפ יד ,ןסולשַאב עטיירגעגוצ

 ןסערעטניא-ײטרַאּפ יד ןופ רעכעה ןרָאװ
 טשרעה ײטרַאּפ רעד ןיא :טגָאזעג עדער ןייז ןיא טָאה רעביל .מ

 טלצרָאװרַאפ ךיז טָאה ײטרַאּפ רעד ןיא סָאװ ,זיא םעד ןופ הביס יד .סָאַאכ ַא
 טימ ךיז יז טימַאב ,גנוטכיר ןייא טגיז רָאפנעמַאזוצ ַא ףיוא ןעוו זַא ,גהנמ ַא
 .גנוטכיר עטייוצ יד ןטכינרַאפ ןוא ןקירדרעד וצ שינַאכעמ ןעלטימ עלַא

 ןַא עטייוצ יד ,עקידנריגער ַא ענייא :ןעגנוטכיר ייווצ ןפמעק קידנעטש
 טייהרעמ ַא ןייז וצ ןעלטימ עלַא טימ טבערטש עטצעל יד ןוא עלענָאיציזָאּפָא

 -רַאפ וצ ידכ ,טייהרעמ עקילעפוצ ַא לָאמטּפָא ,רָאפנעמַאזוצ ןטסטנָאנ ןפיוא
 ךיז טריפ ףמַאק רעד .רענגעק םעד ןטכינרַאפ םעד ךָאנ ןוא טכַאמ יד ןּפַאכ
 -עּפש תעב ,תועד-יקולח עלעיּפיצנירּפ טשרמולכ ןופ ןדָאב ןפיוא ךעלנייוועג

 ,עסיורג עכלעזַא טשינרָאג ןענייז תועד-יקולח יד זַא ,סױרַא ךיז טזייוו רעט
 .ןזָאלבעגרעדנַאנַאפ קרַאטש ןרעוו תועד-יקולח יד

 ,עכעלטסניק סלַא .ק.צ ןופ ןעגנוזָאל ייר ַא טריזירעטקַארַאכ טָאה רעביל
 ןבָאה ייז .עגַאל רעטערקנָאק רעד ןופ ןעגנורדעגסיױרַא טשינ ןענייז סָאװ
 -ַאֹּפ ךיוא טָאה רעביל .עמעכס רעשיטסיוועשנעמ רעד ןכָארּפשטנַא רעכיג
 טעוו'מ ביוא .דנוב םוצ תונעט ענייז ןפרָאװעגּפָא ןוא ןענינעל טימ טריזימעל
 טשינ ײטרַאּפ ןייק טעװ ,ףמַאק ןלענָאיצקַארפ ןופ ןדָאטעמ עכלעזַא ןזָאלוצ

 יד ןסירעגרעטנורַא ןבָאה סעקיוועשנעמ יד יא ,סעקיװעשלָאב יד יא ,ןייז
 סָאד ןַא ,גנונפָאה יד טקירדעגסיוא טָאה רע .ײטרַאּפ רעד ןופ טייקינייא
 ערעדנַא ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ יירד יד ןופ ןטערטנײרַא
 ..פ.ַא.ד.ס.ר רעד ןיא רעפסָאמטַא ערעטנוזעג ַא ןפַאש טעװ ,סעיצידַארט

 גנוזָאל יד טָאה רע סָאװרַאפ .ק.צ םעד טריקיטירק טָאה רעסָארג .ב
 רעכעלטרָאװטנַארַאפ ַא ןופ גנוזָאל רעד טימ ןטיברַאפ עטנַאוטיטסנָאק ַא ןופ

 טימ טריזימעלָאּפ רע טָאה עדער ןייז ןופ לייט ןקידנטיײדַאב ַא ןיא .גנוריגער

 טָאה רע .טײקיזָאלנּפיצנירּפ דנוב םעד ןפרָאװעגרָאפ טָאה רעכלעוו ,ןענינעל
 ,ײטרַאּפ רעד ןיא ףמַאק ןשיאיידיא ןגעק טשינ ןענייז רימ :טגָאזעג ייברעד
 -עג ןענייז סָאװ ,סעיצקַארּפ ןופ ץנעטסיזקע רעד ןגעק רעבָא ןפמעק רימ
 ןופ ץנעטסיזקע יד .ןילּפיצסיד רעכעלרעניא ןַא ןפרָאװעגרעטנוא ןוא ןסָאלש
 -יקולח עלעיּפיצנירּפ יד ןופ אצויילעוּפ ַא טשינ זיא סעיצקַארפ עטריזינַאגרָא

 טימ ,ןטייהנדישרַאפ-גנוניימ יד ןשוטרַאפ סעיצקַארּפ יד ,טרעקרַאפ ,תועדו
 יד קורדסיוא םוצ ןעמוק סעקיװעשלָאב יד טשינ ןזָאלרעד ןילּפיצסיד רעייז

 ערעדנַא רָאג טָאה סָאװ ,עיצקַארפ רעשיטסיוװעשלָאב רעד ןופ טייהרעדנימ
 -ַאב יד ןביררַאּפ ןרעוװ עיצקַארפ רעשיטסיוועשנעמ רעד ןיא ךיוא .ןעגנוניימ
 .ןעגנוניימ ערעדנוז

 -כרוד ךעלגעמ טשינ זיא'ס זַא ,רָאלק ןעוועג זיא ןטַאבעד יד ןסילש ןכָאנ
 -עגניירַא ןבָאה סעקיװעשלָאב יד ..ק.צ םוצ יורטוצ ןופ עיצולָאזער ַא ןריפוצ
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 ,ןעוועג זיא ריפסיוא רעד ןוא "םיאטח; ןופ עטסיל ַא טימ עיצולָאזער ַא ןגָארט
 טשינ עגר ןייא ןייק ןיא טייקיטעט רעקירָאי ןייז ןופ ךשמב טָאה .ק.צ רעד זַא
 ןטַאגעלעד טייהרעמ יד .טייהרעמ-ייטרַאּפ רעד ןופ ןליוו םעד טקירדעגסיוא
 ַא טימ .ןעמיטש טלָאװעג טשינ עיצולָאזער רעפרַאש ַאזַא רַאפ רעבָא טָאה

 רָאפנעמַאזצ רעד טָאה ןעמיטש עשיטסיװעשלָאב יד ןגעק טייהרעמ רעסיורג

 -ירַא .ּפ.ַאיד.ס רעשיטעל ןוא דנוב ןופ גַאלשרָאפ ןעמַאזניימעג םעד ןעמונעגנָא
 תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,סעיצולָאזער עלַא רעביא גנינדרָא-גָאט רעד וצ ןייגוצרעב

 .ןעמיטש ןופ ןטלַאהעגּפָא ךיז טָאה .ל.ּפ.ק.ד.ס ןופ עיצַאגעלעד יד .טכירַאב םוצ-

 ןבעגעגּפָא ןבָאה רעשיטעל רעד ןופ לייט ַא ןוא עיצַאגעלעד עשידנוב יד

 ןגעוו גַאלשרָאפ םעד טכַאמעג ןבָאה ייז סָאװרַאפ גנורעלקרעד עטריויטָאמ ַא

 גנורעלקרעד רעד ןיא ..ק,צ ןופ טכירַאב ןרעביא עיצולָאזער ןייק ןעמעננָא טשינ

 ןבָאה םיא רעביא ןטַאבעד יד ןוא .ק.צ ןופ טכירַאב רעד :טגָאזעג טרעוו

 -נלעטשנדירפוצ-טשינ יד ןוא טײקלַאמרָאנ-טשינ יד זַא ,ןזיוװַאב ךעלרעּפנײשַאב

 -רָאנטשינ רעד ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא זיא .ק .צ ןופ טייקיטעט עקיד

 טָאה םעד וצ .ּפיַאד.ס.ר רעד ןופ ןבעל ןכעלרעניא ןצנַאג ןופ טײקלַאמ

 -קַארפ ענעסָאלשעגּפָא ,עטריזינַאגרָא ייווצ ןופ ץנעטסיזקע יד ןעוועג םרוג

 -כיר עשיאיידיא ענעדישרַאפ ןופ טייקכעלדיימרַאפמוא יד קידנענעקרענָא ,סעיצ

 -ײטרַאּפ לַאמרָאנ ַא זַא ,רימ ןטלַאה ,טיירטש ןקיטייזנגעק רעייז ןוא ןעגנוט

 ןגָאזּפָא ךיז ןלעו ןעגנוטכיר יד ןעוו ,טלָאמעד זיולב ןייז ןענעק טעװ ןבעל

 סעיצקַארפ עדייב ןוא גנוקירדרעטנוא רעקיטייזנגעק רעשינַאכעמ רעד ןופ

 .סעיצַאזינַאגרָא ערעדנוזַאב יו ןריטסיזקע ןרעהפיוא ןלעוו
 ןופ טכירַאב רעד ןעװעג זיא גנונדרָא-גָאט ןופ טקנוּפ רעטייווצ רעד

 ַא ןבעגעגּפָא טָאה קיטקַאט ןוא טייקיטעט ריא ןגעוו .עיצקַארפ-עמוד רעד

 ךיוא ךיז ןבָאה עטַאבעד רעד ןיא .ילעטערעצ ילקַאריא טכירַאב ןרעגנעל

 .רענדער עשידנוב יירד טקילײטַאב

 .עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד -- ןינע ןייא טרירַאב טָאה (יקציניוו) םעדעמ .וו

 -ייז עיצקַארפ-עמוד ,ד.ס רעד ןופ טייקיטעט רעד ןיא זַא ,ןזיוועגנָא טָאה רע

 יז .ןרעלעפ עסיורג ןַארַאפ עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד טימ תוכייש ןיא ןענ

 יד ןיא ןריגַאער טנעקעג טָאה יז ןעוו ,ןטייהנגעלעג ייר ַא טזָאלעגכרודַא טָאה

 יד ןיא .גנוקירדרעטנוא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעק סעיצַארַאלקעד ןוא סעדער

 עשידיי עלעיצעּפס יד ףיוא ןרָאװעג ןזיװעגנָא טשינ זיא טעשזדוב ןגעוו סעדער

 "רעד טשינ זיא גנובעגצעזעג-רעטעברַא רעד ןגעוו טדער רעד ןיא .ןרעייטש

 ץוחַא ,ןכַארּפש ערעדנַא ןוא שידיי ןצונַאב וצ טָאברַאפ ןגעוו ןרָאװעג טנָאמ

 ךיוא זיא'ס .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ יד ףיוא ,שיסור

 ץעזעג םעד סיוא טצונ עיצַארטסינימדַא יד ױזַא יו ןרָאװעג טנָאמרעד טשינ

 גנואיצַאב ַאזַא .לדנַאה ןשידיי םעד ןרעטש וצ 1906 רעבמעוװָאנ ןט15 ןופ

 ןגעק .ײטרַאּפ רעד ןופ קנערק עטלַא ןַא זיא --- עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ

 "ַאװש וצ ַא טריפעג טרעוו םזיטימעסיטנַא ןגעק ,גנוקירדרעטנוא רעלַאנָאיצַאנ

 זיא -- עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד ןקורסױרַא טשינ ןופ טקַאפ רעד .ףמַאק רעכ

 -ָאיצַאנ יד ,ןסערעטניא עלַאנָאיצַאנ יד .רעלעפ רעשיטילָאּפ רעקידנטיײדַאב ַא
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 ןליּפש -- ערעטצניפ ןוא עקיטכיל יד -- ןטקניטסניא ןוא ןליפעג עלַאנ

 ןעמ ףרַאד ייז טימ ןוא גנואיצַאב ערעדנַא רעדָא ַאזַא ןרעדָאפ ,לָאר עסיורג ַא
 ענײמעגלַא עקיטכיוו .ַא טָאה עגַארפ עלַאנַאיצַאנ יד .ןענעכער קרַאטש ךיז
 ַא ךיוא ןינע רעד טָאה ,ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשידיי ,זנוא רַאפ .גנוטיײדַאב
 עשידיי רעזנוא ּפולס-דנַאש םוצ טלעטשעג ןבָאה רימ .גנוטיײדַאב עלעיצעּפס

 ןקידנוויכב ?ןשיטַאמָאלּפיד; רעייז רַאפ -- "רעכיירגרעד, יד --- עיזַאושזרוב
 עשידיי יד ןפורעג ןוא עמוד רעטשרע רעד ןיא עגַארּפ עשידיי יד ןגייוושרַאפ
 ירַאפ עטסיירטעג יד סלַא ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס רַאפ ןעמיטש וצ ןסַאמ עמירָא
 עיצקַארפ-עמוד .ד.ס יד טייגַאב טציא ןוא ,עטקירדרעטנוא עלַא ןופ רעקידייט
 .רעלעפ ןבלעז םעד

 טָאה רע .רעביל .מ עדער ןייז ןיא טרירַאב ךיוא טָאה ןינע ןבלעז םעד
 רעצנַאג רעד ןופ רָאנ ,עיצקַארפ רעד ןופ טשינ זיא דלוש יד :טגָאזעג
 עגַארפ רעלַאנַאיצַאנ רעד וצ ךעלכעלפרעביוא ךיז טיצַאב ײטרַאּפ יד .ײטרַאּפ

 טשינ ךָאנ ךיז טָאה ײטרַאּפ רעדנעלסור יד סָאװ רַאפרעד זיא סָאד ןוא
 טקירד סָאװ ,ןינע םעד וצ גנואיצַאב רעשימעדַאקַא רעד ןופ טײרּפַאב
 .?גנוקירדרעטנוא רעלַאנָאיצַאנ ןגעק ןענייז רימ, זַא ,ןגָאז ןיא סיוא ךיז
 .עיציזָאּפ עטערקנָאק ַא לָאמ סעדעי ןעמענרַאפ ףרַאד עיצקַארפ-עמוד יד רעבָא
 םוצ ךּפיהל טקנוּפדנַאטש ריא טלעטשעגסױרַא טשינ יז טָאה לָאמ ןייא ןייק
 -יטנַא יד ,ָאלָאק רעשילױּפ רעד .ןעײטרַאּפ ערעדנַא יד ןופ טקנוּפדנַאטש
 ןופ לָאר ַא ןליּפש וצ טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג םעד קנַאדַא יז טָאה ןטימעס

 ,םָארגָאּפ רעצעלדעש ןגעוו עיצַאלעּפרעטניא רעד ןיא ןדיי ןופ רעקידייטרַאפ
 קיטקַארּפ רעד ןיא רָאנ ,סעיצַארַאלקעד טימ ןעמענרַאפ טשינ ךיז ףרַאד'מ
 ,ןעײטרַאּפ ערעדנַא עלַא ןלעטשנגעק ךיז

 יד ןופ ןפירגנָא יד ןגעק עיצקַארפ-עמוד יד טקידיײטרַאפ טָאה רעביל
 לַארטש רעקיטכיל רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא יז זַא ,טגָאזעג ןוא סעקיװעשלָאב
 -עמוד יד טשינ .דנַאלסור ןיא עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ ןבעל ןיא
 -עגּפָא זיא ײטרַאּפ יד רָאנ ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןענַאטשעגּפָא זיא עיצקַארפ
 ןשיטסיװעשלָאב םעד טריקיטירק טָאה רע .עיצקַארפ-עמוד רעד ןופ ןענַאטש
 ךעלטרעוו םגה -- ןשיטקַאפ ַא ןטלַאהטנַא טָאה סָאװ ,טקעיארּפ עיצולָאזער
 .עיצקַארפ- עמוד רעד וצ יורטוצמוא --- טגָאזעג ןעוועג טשינ סע זיא

 ןטכיױלַאב טָאה ,שטיװָאמַארבַא ר ,רענדער רעשידנוב רעטירד רעד
 טגנערב סע סָאװ ,גנורעטש רעסיורג רעד ףיוא ןזיװעגנָא ןוא ןגַארפ עקינייא
 יד טימ ןעגנודניברַאפ ערעייז ןטַאטוּפעד-עמוד .ד.ס יד ןופ טעברַא רעד ןיא
 -עגסױרַא קידנעטש ןענייז עיצקַארפ-עמוד רעד ןיא .סעיצקַארפ-יײטרַאּפ
 -ונעגנָא ןוא עטמיטשַאב סיורָאפ ןֹופ טימ םידדצ עטריזינַאגרָא ייווצ ןטערט
 עטריזינַאגרָא ןַא יו ןעמוקעג ןענייז סעקיװעשלָאב יד .,ןסולשַאב ענעמ
 עטעברַאעגסיוא רעירפ ןופ עיצקַארפ-עמוד רעד ןלעטש וצ ידכ ,גנולײטּפָא
 ןטסעטָארּפ ערעייז ןעגנַאלרעד ןוא גנוניימ רעייז ןגָאז ,סמוטַאמיטלוא

 עיצקַארפ-עמוד רעד ןופ טכירַאב םוצ סטָאה עיצַאגעלעד עשידנוב יד
 : םינינע יירד ןגעוו ןטקעיָארּפ-עיצולָאזער ןגָארטעגנײרַא
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 -עגטסעפ טרעווס :עיצקַארפ-עמוד רעד ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו (}
 עסיוועג ןעוועג ןענייז עיצקַארפ .ד.ס רעד ןופ טייקיטעט רעד ןיא זַא ,טלעטש
 ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג עיצקַארפ יד זיא ןעמונעג ללכב רעבָא ,ןרעלעפ

 -וצ רעד .עיצולָאװער רעד ןופ ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןופ ןסערעטניא יד ןופ
 -ייוו ךיוא טעוו עיצקַארפ-עמוד .ד.ס יד זַא ,טייקרעכיז יד סיוא טקירד רָאפנעמַאז
 יד טימ םכסה ןיא טַאירַאטעלָארּפ רעדנעלסור ןופ ךַאז רעד ןעניד רעט
 .יק.צ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןוא רָאפנעמַאזוצ ןקיטציא ןופ ןוויטקעריד

 -טסעפ טיונעג זיא רָאפנעמַאזצ דעד :עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו (2
 -עג ַא ןיא טצונעגסיוא טשינ טָאה עיצקַארפ-עמוד .ד.ס יד זַא ,ןלעטשוצ
 עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד ןטכײלַאב וצ ףיוא ענובירט-עמוד יד סָאמ רעקידנגונ
 ,ןינע םעד קידנצַאשרעד טשינ .טרפב עשידיי יד ןוא ללכב דנַאלסור ןיא

 ,טייקכעלקריו רעדנעלסור רעד ןופ עגַארפ עקידנעגנירד עטערקנָאק ַא יװ
 ןגיוא יד ןענעפע וצ ףיוא טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא טשינ עיצקַארפ יד טָאה
 עשיטסילַאנָאיצַאנ יד ןעז וצ גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןסַאמ עטיירב יד ןופ
 ןגנע םעד ןוא גנוריגער רעשיסור רעד ןופ קיטילָאּפ עשיטימעסיטנַא ןוא
 רעד ןוא גנוקירדרעטנוא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןשיווצ ןַארַאפ זיא סָאװ ,תוכייש
 -רעכיז עטסעפ ןייז סיוא טקירד רָאפנעמַאװצ רעד ...גנונדרָא רעטלַא
 ןייטש וצ ןעגנוגנערטשנָא עלַא ןכַאמ טעװ עיצקַארפ .מעד .צָאס יד זַא ,טייק
 ,םינינע יד ןופ טיבעג ןיא ךיוה רעקירעהעג רעד ףיוא

 טריקיטירק ךס ַא ןעמ טָאה עיסוקסיד רעד ןיא :סעקעדנע יד ןגעװ 6
 ןופ ןעגנוטַארַאב ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה יז סָאװרַאפ עיצקַארפ-עמוד יד
 עשיקעדנע עשיליױּפ ןעמונעג לײטנָא ךיוא ןבָאה'ס עכלעוו ןיא ,ןטַאטוּפעד

 רעקידהאמצרַאװש רעד ףיוא ןָא טזייו עיצולָאזער עשידנוב יד ,ןטַאגעלעד
 ןופ ,קורד ןלַאנָאיצַאנ ןבילוצ םגה ,ןלױּפ ןיא טליּפש עיצעדנע יד סָאװ ,לָאר

 ,גנוריגער רעשירַאצ רעד וצ עיציזָאּפָא ןיא יז זיא ,ןדייל ןקַאילָאּפ יד ןכלעוו
 עקיניזטסואוװַאב יד ףיוא ןלַאפנָא עקידהאמצרַאװש יז טריזינַאגרָא ןלױּפ ןיא
 טימַאב ןוא ןדיי ןגעק עצעה'-םָארגָאֿפ ןוא עשיטימעסיטנַא ןַא טריפ ,רעטעברַא
 יַאנָאיצַאנ ַא טימ ןסַאמ עשירַאטעלָארּפ יד ןופ תוחומ יד ןעמסרַאפ וצ ךיז
 רעד טשינ ןעניז םעד תמחמ  .עיצַאטיגַא רעלַאקירעלק ןוא רעשיטסיל
 ,סעקעדנע ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ ןעגנוטַארַאב ענײמעגלַא םוש ןייק רַאבזָאל

 -נעמַאװצ רעד טָאה ,עיצולָאזער עכעלטייהנייא ןַא ןפַאש ןוואורּפ ידכ

 ריא ןיא ןענייז דנוב םעד דצמ ,ןָאזרעּפ 10 ןופ עיסימָאק ַא טלייטעגסיוא רָאפ
 טכַארטַאב טָאה עיסימָאק יד .שטיװָאמַארבַא .ר ןוא טַאטשנעזייא .א ןײרַא
 רעד .טקעיָארּפ ןשידנוב ןפיוא טקינייאעג ךיז ןוא ןטקעיָארּפ-עיצולָאזער עלַא
 עיצקַארפ-עמוד רעד ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו טקעיָארּפ-עיצולָאזער רעשידנוב
 ןוא ךות ןיא טרעדנעעג טשינ רעבָא ,םרָאפ רעטסערּפעג רעמ ַא ןיא זיא
 עבלעז סָאד .רָאפנעמַאזוצ ןופ ןרָאװעג ןעמונעגנָא קימיטשנייא טעמכ ,טסקעט
 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו טקעיָארּפ-עיצולָאזער ןשידנוב םעד טימ ןעוועג זיא

 ןעמונעגנָא קימיטשנייא טעמכ ךיוא טָאה רָאפנעמַאװצ רעד סָאװ ,עגַארפ
 -- ןטקעיָארּפ ייוצ ןעמוקעג רָאפנעמַאזוצ םוצ ןענייז סעקעדנע יד ןגעוו
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 ןעמיטש טייהרעמ ַא טימ .,ליּפ.ק.ד.ס ןופ רעטייווצ ַא ןוא דנוב ןופ רענייא
 ןטקעיַָארּפ עדיב םגה .טקעיָארּפ רעטייוצ רעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא
 -עג טשינ .לּפ.ק.ד.ס יד רעבָא טָאה ,טדיישעגרעטנוא טשינ ךיז ךות ןיא ןבָאה
 -ער עשידנוב ַא ןעמעננָא ןעמ לָאז ןינע ןשיליױוּפ ַא ןיא זַא ,ןזָאלרעד טלָאװ
 .עיצולָאז

 עזַאושזרוב יד וצ גנואיצַאב יד -- גנונדרָא-גָאט ןופ טקנוּפ ןטירד םוצ
 ןענייז ןטנערעפער יד .ןטַארעפער 4 ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז --- ןעיײטרַאּפ
 ןופ -- װָאניטרַאמ-רעקיּפ .א ,סעקיװעשלָאב יד ןופ -- ןינעל .וו : ןעוועג
 שטיװָאמַארבַא .ר ןוא .ל.פ.ק.ד.ס ןופ -- גרובמעסקול ַאזָאר ,סעקיוועשנעמ יד
 .דנוב ןופ --

 ןריקיטירק טימ ןעמונרַאפ ךיז רקיעב טַארעּפער ןייז ןיא טָאה ןינעל
 ,טקעיָארּפ-עיצולָאזער ןשיטסיוװעשנעמ םעד ןוא קיטקַאט עשיטסיוועשנעמ יד

 ַא יו ןטעדַאק יד ןפמעקַאב ףרַאש ףרַאד'מ זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג זיא רע
 יד .ןבָאה טשינ אשמו עגמ ןייק ייז טימ ןוא ײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער-רטנָאק
 טָאה ייברעד .ןעגנוריּפורג עשירעיוּפ יד ייב עטעדניברַאפ ןכוז ףרַאד .ד.ס
 זיא יז זַא ,עיצולָאװער רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד עגונב זַא ,טנָאטַאב רע
 -יקולח ןייק סעקיוועשנעמ ןוא סעקיװעשלָאב יד ןשיווצ זיא ,עזַאושזרוב ַא

 .ָאטשינ תועד

 -יטסיוװעשלָאב רעד ןגעק טדערעג טַארעּפער ןייז ןיא טָאה ווָאניטרַאמ
 טריזילַאנַא טָאה רע .עיצַאלָאזיא-טסבלעז רעשירַאטעלָארּפ ןופ קיטקַאט רעש
 יד זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ןוא ןעגנוריּפורג-ןסַאלק ענעדישרַאפ יד
 ,טעטש יד ןופ עיזַאושזרוב-ןיילק ןוא עלעטימ יד ןריטנעזערּפער סָאװ ,ןטעדַאק
 סָאד זַא ,טנקיילעג טשינ טָאה רע .רענָאיצולָאװער-רטנָאק טשינ ןענייז
 טָאה רע ,םוטרעגריב עשיטָאטש סָאד יװ רענָאיצולַאװער רעמ זיא םוטרעוּפ
 עשיטסיסקרַאמ יד ףיוא ןביג ייז זַא ,סעקיוװעשלָאב יד טקידלושַאב רעבָא
 ןקרַאטשרַאפ וצ טימ ןפלעה ןוא סעירָאעט עשינדָארַאנ יד תבוטל סעיציזָאּפ
 -עברַא יד ןיא ןעגנומיטש עשיטסירָארעט יד ןוא .ר.ס יד ןופ גלָאפרעד םעד
 ,ןעייר-רעט

 -יא ייז זַא ,סעקיוועשנעמ יד טקיײזלושַאב רקיעב טָאה גרובמעסקול ַאזָאר
 ןוא םזירַאטנעמַאלרַאּפ ןוא םזילַארעביל ןזַאושזריב ןופ לָאר יד ןצַאשרעב
 ןופ ןטייקכעלגעמ ענייז ןוא טַאידַאטעלָארּפ ןופ חוכ םעד טשינ ןצַאשרעד
 טצענערגעגּפָא ךיוא ךיז ,רעכַאװש ליפ םגה ,טָאה יז .ףמַאק ןרענָאיצולָאװער

 וצ גנַאגוצ ןשינַאבעמ ַא ןפרָאװעגרָאפ ייז טָאה יז .סעקיוװעשלָאב יד ןופ
 -ַאב ַא וצ גנובערטש רעד ןופ גנוריטנעצקַא עקרַאטש וצ ַא ןוא עיצולָאװער
 רעבָא זיא סָאד .טיײקלָאמש ןוא טייקיטייזנייא ךיוא יו ,דנַאטשפיוא ןטנּפָאװ
 -לקַאװ ןוא טייקנעמואוושעצ רעד ןגעק עיצקַאעד ַא ,טגָאזעג יז טָאה ,ייז ייב
 -ער ןוא רעקידנעטשבלעז ןופ קיטקַאט יד .סעקיועשנעמ יד ןופ טייקיד
 -עּפס רעד ןיא טשינ ןריזילַאער ןעמ ףרַאד קיטילָאּפ-ןסַאלק רערענָאיצולָאװ

 .דסס עשילױּפ יד יװ םרָאפ רעד ןיא רָאנ ,םרָאפ רעשיטסיוועשלָאב-שיפ
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 םעד ץלַא ןופ רעמ טכערּפשטנַא עכלעוו ןוא ךרוד יז טריפ ןוא טיײטשרַאפ
 ,םזיסקרַאמ ןתמא ןופ ןוא עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשטייד רעד ןופ טסייג

 ,טקַאפ ןפיוא טײקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעג םדוק טָאה שטיוװָאמַארבַא .ר
 -ָאװער רעטנענַאמרעּפ ןופ טקנוּפדנַאטש ןפיוא טייטש גרובמעסקול ַאזָאר סָאװ
 ,פ.ַאד.ס.ר רעד ןיא םידיחי לָאצ עניילק ַא זיולב סָאװ ,טקנוּפדנַאטש ַא -- עיצול

 -עשנעמ יד יא סעקיװעשלָאב יד יא זַא ,ןזיועגנָא ךיוא טָאה רע .ןעמענרַאפ
 זיא עיצולָאװער רעדנעלסור יד זַא ,ןדָאב ןפיוא לעיּפיצנירּפ ןעייטש סעקיוו

 עסיוועג ןצַאשּפָא ןיא רעדנַאנַאפ זיולב ךיז ןעייג ייז .עזַאושזרוב ַא ךות ןיא
 -גנורעקלעפַאב ערעדנוזַאב יד ןֹופ תוחוכ עשיטילַאּפ יד ןוא ןצנעדנעט
 ןטעדַאק יד ןופ גנוצַאשּפָא רעד ןיא רעדנַאנַאפ ךיז ייז ןעייג רקיעב .,ןטכיש
 -נעמ יד יא זַא ,ןזיוועגפיוא טָאה שטיוָאמַארבַא .ןעגנוריּפורג עשירעיוּפ ןוא
 יו ןרעוו ןעמונעגנָא טשינ ןעק עמעכס עשיטסיװעשלָאב יד יא עשיטסיוועש
 רעד ןופ סעידַאטס עסיוועג ןיא .ךַאז עקיטרַאפ לָאמ עלַא רַאפ לָאמניײיא ןַא

 -- עידַאטס רערעדנַא ןַא ןיא ,גנַאגוצ רעטשרע רעד קיטכיר זיא עיצולָאװער
 ןוא ךיז טלקַאװ טַאירַאטעלָארּפ םעד ץוחַא סַאלק רעדעי .רעטייווצ רעד

 -יטנַא לָאמ שרעדנַא ןַא ןוא רענָאיצולָאװער ןייז עידַאטס רעסיוועג ַא ןיא ןעק
 -טייהנייא ןַא ךעלגעמ זיא'ס זַא ,גנוניימ יד סיוא טקירד רע .רענָאיצולָאװער

 גנולעטשנייא-טנורג יד .תועד-יקולח ענענַארַאפ יד ץָארט עיצולָאזער עכעל

 -ָאיצולָאװער טנייה ןענייז סָאװ ,עלַא יד טימ תוחוכ יד ןריניבמָאק : ןייז ףרַאד
 סָאװ ןוא ןטכענ ןעוועג ןענייז ייז סָאװ ,םעד טימ ךיז ןענעכער טשינ ןוא רענ
 ףיוא ןַא ,רַאפרעד טדערעג טָאה גרובמעסקול ַאזָאר ,ןגרָאמ ןייז ןלעוו ייז

 ןוחצנ ןלענָאיצַאזינַאגרָא ןַא ןטלַאהּפָא עּפורג ןייא ףרַאד רָאפנעמַאזוצ םעד

 ײטרַאּפ רעד ןופ קיטקַאט יד .עװטסטנַאטקעס זיא סָאד .רעטייווצ רעד רעביא
 ייז ייב זיא סָאװ ,סָאד ןּפורג עדייב ייב ןעמענ יצ םעד ןיא ןײטשַאב ףרַאד
 יד ןשרעה טעוװ טלָאמעד ןוא סעיצקַארפ יד ןּכַאלקעצ ףרַאד ןעמ .קיטכיר

 ,טַאט ןופ טייהנייא רעד רַאפ ןסילשוצנעמַאזוצ ןעימַאב ךיז ףרַאד'מ .ײטרַאּפ
 ןופ ןציּפש עפרַאש יד ןּפמעטוצּפָא ןעמוקסיוא םעד בילוצ לָאז'ס ןעוו וליפא

 -קַארפ רעביא טײקשיאיײטרַאּפ ןופ גיז ַא ןייז טעװ סָאד .סעמעכס ענעגייא יד
 ,טײקלענָאיצ

 -םיוברעדעצ ילוי ,יקצָארט וועל טקילײטַאב ךיז ןבָאה עטַאבעד רעד ןיא
 עשידנוב יד .ערעדנַא ןוא ווָאנַאכעלּפ .ג ,(ָאקשיט) סעכיגָאי וועל ,ווָאטרַאמ
 ,רעסָארג .ב ןוא רעביל .מ ןעוועג ןענייז רענדער

 -מעסקול ַאזָאר ןופ טקנוּפדנַאטש רעד זַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה יקצָארט
 רעד טעמדיוװעג רע טָאה עדער עצנַאג יד .םענייז וצ טנָאנ רעייז זיא גרוב
 רעד זַא ,טריטנעמוגרַא ןוא גנולעטש רעשיטסיוועשנעמ רעד ןופ קיטירק
 ךָאנ ןריפ ןוא ןָאמעגעה רעד ןייז עיצולָאװער רעד ןיא ףרַאד טַאירַאטעלָארּפ

 ערעייז ןוא ןטכיש עשיטָאטש עכעלרעגריב יד ףיוא -- םוטרעיוּפ סָאד ךיז
 דַאפ ךיוא זיא ןײלַא רע .,ןפָאה וצ סָאװ ָאטשינ זיא ,ןטעדַאק יד ,רעגָאז-טרָאװ
 םעד ףיוא טשינ רעבָא ,ײטרַאּפ רעד ןיא סעיצקַארפ יד ןשיוװצ ןסימָארּפמָאק
 .רָאפ סע ךיז טלעטש דנוב רעד יװ ןפוא
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 וצ טַאירַאטעלָארּפ ןופ טייקידנעװטיונ יד טעדנירגַאב טָאה ווָאטרַאמ
 -ַאב רעד ןופ ןטכיש עלענָאיציזָאּפָא ערעדנַא טימ תוחוכ ענייז ןריניבמָאק
 -רעד ןופ טייקכעלדעש רעד ףיוא ןזיוועגנָא רע טָאה ייברעד .גנורעקלעפ
 רענָאיצקַאער רַאפ םוטרעגריבניילק ןוא םוטרעגריב עשיטָאטש סָאד ןרעלק

 -ער יד ןביירטרעביא טייז רעטייוצ רעד ןופ ןוא .רענָאיצולָאװער-יטנַא ןוא
 -וטלוק ןוא שיטילָאּפ ,שימָאנָאקע תעב ,םירעיוּפ יד ןופ טײקשירענָאיצולָאװ
 ןדישטנַא רעדנוזַאב .רענָאיצקַאער רעמ ןוא ןענַאטשעגּפָא רעמ ייז ןענייז לער
 ,ןפרָאװעגרָאפ ריא טָאה רע .גרובמעסקול ַאזָאר ןגעק ןטערטעגסױרַא רע זיא
 -קעיבָא יו רָאפ יז טלעטש ןעגנַאלרַאפ ןוא ןעגנוניימ עוויטקעיבוס עריא זַא
 טלעטש ךעלזיירק עשיטנעגילעטניא ןופ גנורַאפרעד ענעגייא יד .ןטקַאפ עוויט

 יד טָאה רע .סַאלק-רעטעברַא ןופ גנורַאפרעד עשירָאטסיה יד יװ רָאפ ןעמ
 טנכייצַאב סעיצקַארפ ערעדנַא ןופ םזירַאטנעמַאלרַאּפ םוצ טפַאשרענגעק
 ,םזיכרַאנַא ןוא םזילַאקידניס םוצ גנוגיינ ַא יו

 סעקיוועשנעמ יד טימ קימעלָאּפ ףיוא טדנעוורַאפ עדער ןייז טָאה ָאקשיט
 ןפיוא טייטש .ל.פיק.דס יד ךיא :טרעלקרעד טָאה רע .דנוב ןטימ ןוא
 רעבָא זיא עיזַאושזרוב יד .עזַאושזרוב ַא זיא עיצולָאװער יד זַא ,טקנוּפדנַאטש
 ףיוא טציטשעג ,טַאירַאטעלָארּפ רעד ףרַאד רעבירעד ,רענָאיצולָאװער-רטנָאק
 .עיצולָאװער רעד ןופ שארב ןייטש ,םירעיוּפ ןופ ןטכיש ערענָאיצולָאװער יד
 -רטנָאק ןגעק יא ,םזיטולָאסבַא ןגעק יא ןרעװ טריפעג ףרַאד ףמַאק רעד
 ,טנקיילעג ללכב טָאה רע .עיזָאושזרוב רעד ןופ םזילַארעביל ןרענָאיצולָאװער

 ,םזילַארעביל רעכעלרעגריב ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא
 לייוו ,ןעמָאנ םענעגייא ןייז ןיא טדער רע זַא ,טרעלקרעד טָאה רעביל .מ

 -ןריר ָאזַא עגַארפ רעד ןיא ןַארַאפ טשינ זיא עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד ןיא
 ,טקַאפ רעד זיא ךָאנ רעקידנשַאררעביא ..ל.פ.ק.ד.ס רעד ייב יו טייקינייא עקיד
 "יטשנייא עלופ ַא ןַארַאפ זיא סעקיװעשלָאב יד ןוא רעטצעל רעד ןשיװצ סָאװ
 ,טשינ ןענעקייל סעקיוועשנעמ יד יװ טוג ױזַא סעקיװעשלָאב יד תעב ,טייקימ
 רָאג .עלַאנָאיצַאנ ןײמעגלַא ןַא ןייז ףרַאד עיצולָאװער רעדנעלסור יד זַא
 ןוא סואװרַאּפ ,גרובמעסקול עיצולָאװער רעד ןופ לרוג םעד ןעעז שרעדנַא

 ןוא ןעגנַאלרַאפ ענעגייא ערעיײז טימ רקיעב ךיז ןענעכער ייז .יקצָארט
 ךיז ןקידנעטשרַאפ ןופ עגַארּפ יד .ןטייקכעלגעמ עוויטקעיבָא יד טימ טשינ
 יד ןופ קיגנעהּפָא לַאפ ןדעי ןיא ןרעו טזיילעג ףרַאד ןעײטרַאּפ ערעדנַא טימ
 -- ןשטנואו עמורפ ערעזנוא ןופ טשינ ןוא ןשינעטלעהרַאפ-תוחוכ עלַאיצָאס
 ,ןעגנוריּפורג עשירעיוּפ יד טימ ןקידנעטשרַאפ וצ ךיז ןעמוקסיוא טעװ לָאמַא
 .עדייב טימ לָאמַא ןוא ןטעדַאק יד טימ לָאמַא

 -מעסקול ,ר ןוא ןענינעל טיִמ טריזימעלָאּפ קיסייב טָאה ווָאנַאכעלּפ .ג

 -רָאפ יד ןוא םזיקנַאלב ןיא סעליװעשלָאב יד טקידלושַאב טָאה רע .גרוב

 ןיא ןרָאװעג טּפעװעגסיױא זיא םזיסקרַאמ ריא זַא ,.2.9.ק.ד.ס ןופ ןירעייטש
 טגָאזעג טָאה ,רעביל רבח .עיגָאלָאעזַארפ רערענָאיצולָאװער ןופ ץיה רעד

 יז לוטש רעכלעוו ףיוא גרובמעסקול ַאזָאר עטרבח יד טגערפ .,ווָאנַאכעלּפ

 סלעַאפַאר יו .לוטש ןייק ףיױא טשינ טציז יז !עגַאופ עוװיאַאנ ַא ,טציז
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 יד ּפָא טפרַאװ רע .ןעמיורט עסיז ןופ סנקלָאװ יד ןיא יז טבעווש ,ענָאדַאמ

 ןיא טַאירַאטעלָארּפ םעד ןעלדנַאװרַאפ סעקיוועשנעמ יד זַא ,גנוקידלושַאב

 ,ךעלגעמ ןעוועג טלָאװ סָאד ןעוו ,ןטייצ יד .עיזַאושזרוב רעד ןופ גייצעג ַא

 רעד ןוא חוכ-טּפיוה רעד טַאירַאטעלָארּפ רעד זיא טציא .קעװַא ןיוש ןענייז

 ,טייקכעלקריוו רערענָאיצולָאװער רעד ןופ רעפעש

 .ןעמָאנ םענעגייא ןייז ןיא טדער רע זַא ,סרעלקרעד טָאה רעסָארג .ב ךיוא

 סעקיוועשנעמ יד ןופ יא ןעגנולעטשנייא יד ןופ טצענערגעגּפָא ךיז טָאה רע

 ,ןזיוועגפיוא ןוא ןליוּפ ןיא עגַאל יד טרעדלישעג טָאה רע ..ל.9.ק.ד.ס ןופ יא
 טַאירַאטעלָארּפ רעד זיולב זיא ןליוּפ ןיא זַא ,ןגָאז וצ זיא'ס קיטכיר טשינ יו

 רעטעברַא עשיליוּפ יד ןבָאה גנוריגער רעד ןגעק ףמַאק ןיא .רענָאיצולָאװער

 -ניברַאפ ערענָאיצולָאװער יד .ףרָאד ןיא ייס טָאטש ןיא ייס עטעדניברַאפ

 יד ייב יו סעקיװעשלָאב יד ייב .סעצווָאדול יד ןוא .ס.פ.9 יד ןענייז עטעד

 ןַארַאפ זיא ,ןייז טשינ לָאז סָאד קידהּפרח ןוא ענדָאמ יװ ,סעקיוועשנעמ

 "ער רעדנעלסור ףירגַאב םעד ןשימרַאפ עדייב :ךירטש רעמַאזניימעג רעד

 ןוא סנייא טשינ טייוו זיא סָאד ןוא -- עיצולָאװער רעשיסור טימ עיצולָאװ

 -רָאפ עשלַאפ ַא ךיז טפַאש'מ סָאװ ךיז טרעלקרעד םעד טימ .עבלעז סָאד

 זַא ,םעד ןגעו טסנרע ןדייר .ןעײטרַאּפ עכעלרעגריב יד ןגעוו גנולעטש

 -רעביא קיטליגדנע זיא רעקלעפ עטקירדרעטנוא יד ןופ םוטרעגריב סָאד

 יװ .טשינ ןעמ ףרַאד ,עיצולָאװער-רטנָאק רעד ןופ רעגַאל ןיא ןעגנַאגעג

 רעדָא עיזַאושזרוב עשיליױוּפ ןוא עשידיי יד ןריפפיוא טשינ ךיז לָאז'ס קידכעבענ

 רעלַאנָאיצַאנ רעד בילוצ ןיוש -- רעקלעפ ערעדנַא ןופ עיזַאושזרוב יד

 ףוסל .עיציזָאּפָא רעד ןופ ןעייר יד ןיא ןעניפעג ךיז יז ףרַאד גנוקירדרעטנוא

 -לַא ןופ ןגָאזּפָא טשינ ךיז ףרַאד'מ םגה זַא ,ריפסיוא םעד טכַאמעג רע טָאה

 ןעז רעבָא ןעמ ףרַאד ,עיזַאושזרוב רעלַארעביל רעד טימ טירש עניימעג

 עיירטעג ןוא עטפָא ,עכעלזָאלרַאפ רעמ ליפ ןעגנוריּפורג עשירעיוּפ יד ןיא

 .עטעדניברַאפ

 -ָאּפָא יד טימ טריזימעלָאּפ ןטנערעפער יד ןבָאה רעטרעוו-סולש יד ןיא

 רעד ןיא זַא ,טכַאמעג רָאלק ךיוא טרָאװ-סולש ןיא טָאה שטיװָאמַארבַא .ןטנענ

 -לטימ ַא ןעמונרַאפ דנוב רעד טָאה ןלַאװ-עמוד יד תעב ןכַאמּפָא ןופ עגַארפ

 ןטלַאהעג ןבָאה עטצעל יד .סעקיוועשנעמ ןוא סעקיװעשלָאב יד ןשיווצ עיניל

 -ּפָא ןַא ןסילש ןעמ ןזומ ,רַאפעג עקידהאמצרַאװש ַא ןַארַאפ זיא'ס ואוו זַא

 רַאפעג ַאזַא ואוו ןוא םכותב ןטעדַאק יד ,עיציזָאּפָא רעצנַאג רעד טימ ךַאמ

 ןוא קידנעטשבלעז ןטערטסױרַא ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןפרַאד ,ָאטשינ זיא

 ןטעדַאק יד ןגעק עקניל עלַא ןופ ןכַאמּפָא .ןסילש טשינ םענייק טימ ןכַאמּפָא

 ,ןטלַאהעג ןבָאה סעקיװעשלָאב יד .טזָאלרעד טשינ סעקיוועשנעמ יד ןבָאה
 ןוא ןטעדַאק יד ןגעק עקניל עלַא ןקינייארַאפ ןעמ זומ רעטרע עסיוועג ןיא זַא
 -עג ןבָאה ייז .ןסילש טשינ לָאמנײק ןעמ רָאט ןטעדַאק יד טימ ןכַאמּפָא

 ןופ עיניל יד .הנכס עקידהאמצרַאװש ַא ואוו-ץעגרע ןַארַאפ זיא'ס זַא ,טנקייל

 ןעמ זומ ,הנכס עקידהאמצרַאווש ַא ןַארַאפ זיא'ס ואוו :ַאזַא ןעוועג זיא דנוב

 זיא רַאפעג ַאזַא ואו ,ןטעדַאק יד םכותב ,עיציזָאּפָא עצנַאג יד ןקינייארַאפ
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 .ד.ס יד ףרַאד -- רעקניל ַא ןוא טעדַאק ַא ךיז ןשיוװצ ןפמעק סע ןוא ָאטשינ

 .טעדַאק ןגעק ײטרַאּפ רעקניל רעד ןופ טַאדידנַאק ןטימ ןקיניײארַאפ ךיז

 עיצקַארפ-.ד,ס יד ףרַאד ,דנוב רעד טלַאה ,עיניל רעלעטימ רעבלעז רעד ייב

 ,קיטקַאט ריא ןדנעװנָא קידנכערּפשטנַא ןוא אפוג עמוד רעד ןיא ןטלַאה ךיז

 ,סעקיװעשלָאב יד ןופ :ןטקעיָארּפ-עיצולָאזער יירד ןעוועג ןענייז'ס

 ןטקעיָארּפ יד טָאה סָאװ ,עיסימָאק רעד ףיוא ..ל.פ.ק.ד.ס ןוא סעקיוועשנעמ

 -סימָארּפמָאק ַא טעברַאעגסױא רעיײטשרָאפ עשידנוב יד ןבָאה ,טכַארטַאב

 רענייק .ערעדנַא ןופ גנוציטשרעטנוא יד טַאהעג ךיוא טָאה סָאװ ,עיצולָאזער

 ןופ טייהרעמ ַא ןעמוקַאב וצ ןזיוװַאב טשינ רעבָא טָאה ןטקעיָארּפ 4 יד ןופ

 ,רָאפנעמַאװצ םוצ רעבירַא זיא ןינע רעד ןעו .רעדילגטימ-עיסימָאק יד

 ,טרעלקרעד טָאה .ל.פ.ק.ד.ס ןופ רעייטשרָאפ ַא ,ןטיבעג עיצַאוטיס יד ךיז טָאה

 -עשלָאב םעד ןיא טייטש סע סָאװ ,ץלַא טימ םיכסמ טשינ ןענייז ייז םגה זַא

 ןעמיטש ןוא םענעגייא רעייז ןעיצקירוצ ךָאד ייז ןלעװ ,טקעיָארּפ ןשיטסיװ

 טָאה ןטעל יד ןופ ןעמיטש טייהרעמ ַא טימ ןעמַאזוצ .ןשיטסיװעשלָאב ןרַאפ

 .טייהרעמ ערעכיז ַא טײטַאב סָאד

 ןעװעג זיא עיצולָאזער-סימָארּפמָאק רעשידנוב רעד ןופ טלַאהניא רעד

 -ניילק ןוא עיזַאושזרוב רעד יבג? זומ עיטַארקָאמעדילַאיצָאס יד (א :ַאזַא

 -נא ןוא טײקטרעדנוזעגּפָאןסַאלק יד ןטלַאהנייא ןעײטרַאּפ עכעלרעגריב

 ;טַאירַאטעלָארּפ ןופ ןבַאגפיוא ןוא ןסערעטניא עלעיצעּפס יד ןכיירטשרעט

 ןופ טייקינייא ןַא תבוטל ןבַאגפיוא עריא ןייז בירקמ טשינ ןעק .ד.ס יד (ב

 ץזַאושזרוב יד ןשיװצ קוליח ַא טכַאמ .ד.ס יד (ג ;סעיצקַא עלענָאיציזָאּפָא

 עטשרע יד יבגל .ןעגנוריּפורג עשירעוּפ יד ןוא (.ַאא ןטעדַאק) ןלַארעביל
 ןוא ײרעכַאמ:הרשּפ ,ןעגנולקַאװ ערעיז ןגעק ףמַאק ַא ןריפ ןעמ ףרַאד

 הער ,סעיּפָאטוא ערַארגַא ערעייז ןגעק ןפמעק עטייוצ יד יבגל ,טַארַאפ

 רעלַאדָאעפ רעד ןגעק ףמַאק םענעסָאלשטנַא ןַא וצ ןסיוטש ייז ןוא םזיטנַאמָאר

 רעטסדנעגנירד ןופ ןלַאפ ןיא (ד ;םוטנגייא-דרע ןשיצירּפ םעד ןוא הכולמ

 וצ ידכ ,ןטעדַאק יד טימ ןכַאמּפָא עשינכעט טביולרעד ןענייז טייקידנעוװטיונ

 .רַאפעג עקידהאמצרַאװש יד ןפמעקַאב

 רעקיזָאד רעד טָאה עיסימָאק רעד ןיא גנומיטשּפָא רעטצעל רעד ןיא

 -לַאהעגּפָא 1 ייב ןגעק 7 ,רַאפ ןעמיטש 7 ןעמוקַאב טקעיָארּפ-עיצולָאזער

 ןוא ןגעק 4 ,רַאפ 7 טַאהעג טָאה טקעיָארּפ רעשיטסיװעשלָאב רעד .רענעט

 רַאפ רָאפנעמַאזצ ןפיוא טָאה טקעיָארּפ ןשידנוב םעד .ענעטלַאהענּפָא 4
 -רַאפ רע סָאװ ,עיצולָאזער יד זַא ,ןזיװעגנָא טָאה רע .רעביל .מ טקידייט
 -רעמ רעסיורג ַא טימ .עלענָאיצקַארפ ןייק טשינ ןוא עלַארטנעצ ַא זיא ,טקידייט

 רעד עזַאב סלַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא רָאפנעמַאזוצ ןופ םונעלּפ ןפיוא זיא טייה

 רעשידנוב רעד ןופ סולשַאב ןטימ םכסה ןיא .טקעיָארּפ רעשיטסיװעשלָאב

 ןבָאה ,ןגַארפ עשיטילָאּפ ענײמעגלַא ןיא טנעה עיירפ ןבעג וצ עיצַאגעלעד

 -עשלָאב םעד רַאפ .ךעלטייהנייא טשינ טמיטשעג ןטַאגעלעד עשידנוב יד

 -ַאב רעמ יד ןופ ,ןטסידנוב 8 טמיטשעג ךיוא ןבָאה גַאלשרָאפ ןשיטסיוװ

 -ּפָא .(ליאומַאס) ןַאמדרַאה-יקצולַאס .ב .י ןוא קַאװטיל .א -- רעוט עטנַאק
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 ןוא רעביל .מ ,שטיװעלַאכימ .ב ייז ןשיווצ ,ןטסידנוב 6 ךיז ןבָאה ןטלַאהעג

 ןגעק טמיטשעג ןבָאה ןטסידנוב טיײהרעמ עסיורג יד .(שריה) עירול .ה
 .עיצולָאזער רעשיטסיוועשלָאב רעד

 -- (טנעמַאלרַאּפ) עמוד רעד ןגעוו -- גנונדרָא-גָאט ןופ טקנוּפ ןט4 םוצ
 רעשיטסיװעשלָאב רעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיוא ןעמיטש טייהרעמ ַא טימ זיא
 .(ןעוועג טשינ ןענייז עגַארּפ רעד ןגעוו ןטַארעפער) טקעיָארּפ-עיצולָאזער

 סעקיװעשלָאב יד ןופ (ןירעלַאװ ,ווָאדניל) ןזייאטייל .ג -- ןטנערעפער 2

 ןט5 םעד טרירעפער ןבָאה סעקיועשנעמ יד ןופ דָארלעסקַא לעװַאּפ ןוא
 -נעמַאזוצ-רעטעברַא םענײמעגלַא ןַא ןפור ןגעוו --- גנונדרָא-גָאט ןופ טקנוּפ
 רעד -- דָארלעסקַא ,רָאפנעמַאזוצ ַאזַא ןגעק טדערעג טָאה ןירעלַאװ .רָאפ
 ,רַאפ -- עיידיא רעד ןופ רעטָאפ

 רעביל .מ :ןטַאבעד יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה רענדער עשידנוב 2
 עשידנוב יד .ןגעק טדערעג ןבָאה עדייב .,(ברַאפדלָאג סקַאמ) ץעּפיל ,ד ןוא
 -ַאַעַר וצ ןטייקכעלגעמ עשיטקַארּפ יד ןיא טביולגעג טשינ ןבָאה ןטַאגעלעד
 רעד ייב ןוא ןעגנוגנידַאב עשיטילָאּפ-שיאיײצילָאּפ ענעי ייב ןַאלּפ םעד ןריזיל
 רעשידיי רעד ףיוא זיא רעטעברַא עשידיי יד ןשיווצ דנוב ןופ גנוקריוו רעסיורג
 ַא טימ .רָאפנעמַאזוצ ַאזַא ןופ טייקידנעװטיונ יד ןעוועג טשינ ךיֹוא סַאג
 ןריזינַאגרָא ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז רָאפנעמַאזוצ רעד .טָאה טייהרעמ רעסיורג
 ,רָאפנעמַאזוצ-רעטעברַא ןַא

 ןעמונעגנָא רָאפנעמַאזצ רעד טָאה טייהרעמ רעקידנגעוורעביא ןַא טימ
 ,,ל.פ.ק.ד.ס ,דנוב ,סעקיוועשנעמ) ןעגנוריּפורג 4 ןופ טקעיָארּפ-עיצולָאזער םעד
 ,סעיצַאירּפָארּפסקע ןוא ןעגנוטערטסױרַא עשינַאזיטרַאּפ ןגעק (.פ.ַא.ד.םס עשיטעל
 רעד ןגעק טמיטשעג ,ןינעל ייז ןשיוװצ ,לייט ַא ןבָאה סעקיװעשלָאב יד ןופ
 ןבָאה סעקיוועשלָאב טייהרעמ יד ,ןטעל יד ןופ לייט ַא ךיוא ןוא עיצולָאזער

 .ןעמיטש ןופ ןטלַאהעגּפָא ךיז
 ןטעל ןוא ןקַאילָאּפ ,ןטסידנוב ,סעקיװעשלָאב יד ןופ ןעמיטש יד טימ

 ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןגעוו עיצולָאזער ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא
 -עדילַאיצָאס יד ןופ גנוריפנָא רעשיאיידיא רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה יז)
 ,(ײטרַאּפ ,ד.ס רעד טימ גנודניברַאפ רעלענָאיצַאזינַאגרָא רַאפ ןוא ןטַארקָאמ

 -- שינעליײא ןיא ןיוש -- ןסולשַאב ערעדנַא לָאצ ַא ןעמעננָא ןכָאנ

 :ןײרַא ןענייז םיא ןיא ..קיצ םעיינ ַא ןבילקעגסיוא רָאפנעמַאזוצ רעד טָאה
 ,12 ןעמַאזוצ -- טעל 1 ןוא .ל.פ.ק.ד.ס ןופ 2 ,סעקיוועזשנעמ 4 ,סעקיוועזעלָאב 5
 ןוא דנב ןופ רעיטשרָאפ 2 :רעדילגטימ 3 ךָאנ ןעמוקעגוצ ןענייז ייז וצ
 -ענ יד ןרָאװעג ןפורעגנָא ןענייז רָאפנעמַאזוצ ןפיוא .15 ןעמַאזוצ -- טעל 1
 ןרידידנַאק ייז זַא ,טרעלקרעד ןבָאה ייז רעבָא ,ןטסידנוב עקינייא ןופ ןעמ
 רעדילגטימ עשידנוב יד ףרַאד .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד טימ ךַאמּפָא ןטיול לייוו ,טשינ

 ,(**י ךנוב ןופ .ק.צ רעד ןריגעלעד ײטרַאּפ רעדנעלסור רעד ןופ .ק.צ ןיא
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= 
 לא יא

 לָאמ ךס ַא ןעמ טָאה רָאפנעמַאזוצ ןופ סעיצולָאזער ןוא סעדער יד ןיא
 טשינ ןעמ טָאה לָאמ ןייא ןייק רעבָא ,טַאירַאטעלָארפ טרָאװ סָאד טצונעג

 ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןופ בצמ ןלערוטלוק ןוא ןשימָאנָאקע םעד טריזילַאנַא

 ,חוכ ןלַאיצָאס ןוא ןשיטילָאּפ ןכעלקריוו ןייז טצַאשעגּפָא טשינ ,דנַאלסור

 ןופ ףוס ןיא עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןגעו טדערעג ךס ַא טָאה'מ
 ןט19 ןופ ןטימ ןיא סעיצולָאװער עשיאעּפָאריײא יד ןגעוו ,טרעדנוהרָאי ןט8
 ,ןטפירש 'סקרַאמ לרַאק ןופ סעטַאטיצ ךס ַא טגנערבעג טָאה'מ ,טרעדנוהרָאי
 ,דנַאלסור ןיא ןבעל ןופ דליב לַאער ַא ןבעג וצ ךיז טימַאב טשינ טָאה'מ רעבָא

 טָאה'מ .ןקריוו ףרַאד .ּפ.ַא.ד.ס.ר יד ואוו ,ןסַאלק ןוא רעקלעפ עכיײרלָאצ יד ןופ

 ײטרַאּפ יד סָאװרַאפ עגַארפ רעד טיײקמַאזקרעמפיוא קינייו טקנעשעג וליפא
 טײקמַאזקרעמפיוא-טּפיוה יד .,רעטעברַא קינייװ יױזַא ןעייר עריא ןיא טָאה
 עגַארפ רעד םורַא טרירטנעצנָאק ןעוועג ןענייז טפַאשנדייל עטסכעה יד ןוא
 ןוא עלעיּפיצנירּפ םורַא ןטיירטש עסייה יד .ײטרַאּפ יד ןשרעהַאב לָאז רעוו ---
 -עטניא-טּפיוה ןטנָאמרעד םעד טרעיײלשרַאפ םיוק ןבָאה ןגַארּפ עשיטקַאט
 טלָאמעד רָאנ טָאה ײטרַאּפ יד ,ײטרַאּפ רעד רעביא -- עיצקַארפ יד .סער
 ,עיצקַארפ רענעגייא רעד ןופ טנעה יד ןיא זיא יז ןעוו ,טרעוו ַא

 א ןעוװעג זיא עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד ןופ גנולעטשנייא-טנורג יד
 -יא ריא .טײקלענַאיצקַארּפ רעד רעביא ײטרַאּפ יד ןלעטש :עטרעקרַאפ
 םעד ןעניוועג וצ זיא עבַאגפיוא עטסקיטכיוו יד זַא ,ןעוועג זיא גנוגייצרעב
 טשינ לָאז .ּפ.א.ד.ס.ר יד זַא ןגרָאז ,ןפיצנירּפ ,ד.ס יד רַאפ סַאלק-רעטעברַא
 ,טַאירַאטעלַארּפ ןופ ןירעטערטרַאפ יד ןייז טקַאפ ןיא ךיוא רָאנ ןעמָאנ ןיא זיולב
 ןציּפש עפרַאש יד ןּפמעטוצּפָא ןוואורּפ ןרָאװעג טכַאמעג רעבירעד ןענייז'ס
 ןופ עלופטרעוו סָאד ןקינייארַאפ ןוא ףמַאק ןלענָאיצקַארפ ןקיטייזנגעק םעד ןופ
 עשידנוב יד טָאה םעד בילוצ ,ײטרַאּפ רעד ןיא ןעלגילפ ןוא ןעגנוטכיר עלַא
 דצמ ןפרואוורָאפ עשינָאריא ןוא ערעטיב ןייטשוצסיוא טַאהעג עיצַאגעלעד
 -נע ןוא זָאלנּפיצנירּפ זיא יז זַא ,סעקעדסע עשיליוּפ יד ןוא סעקיװעשלָאב יד

 ןופ רעטיה עטרַאה-ןייטש טשרמולכ עבלעז יד .סעקַאטַא עשימעלָאּפ עכעל

 טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס ןעוו ,ןגיוברַאפ ןּפיצנירּפ ערעייז ןיילַא ןבָאה ןּפיצנירּפ
 -קַארפ רעייז תבוטל ןעוועג זיא סָאװ ,רװענַאמ ַא רעדָא גנוקידנעטשרַאפ ַא ןיא
 ןיא ןענַאטשַאב זיא רעקידלושַאב ענייז ןוא דנוב ןשיוצ קוליח רעד .עיצ
 רעד תבוטל גנוקידנעטשרַאפ ַא טכוזעג טָאה רעטשרע רעד סָאװ ,םעד
 ןבָאה עטייווצ יד תעב ,טייקיאעפ-טַאט ריא תבוטל ,ײטרַאּפ רעד ןופ טײקצנַאג
 ,סערעטניא ןלענָאיצקַארפ םעד זיולב גיוא ןפיוא טַאהעג

 רָאפנעמַאזצ ןפיוא ויטקַא רעייז ןעוועג זיא עיצַאגעלעד עשידנוב יד
 .ןגָארפ עלַא וצ גנולעטש ַא ןעמונרַאפ טָאה יז .לָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג ןוא

 ןגַארפ-לצנייא ענעדישרַאפ ייב ןבָאה ןטַאגעלעד עשידנוב לָאצ ערעסערג ַא

 ןגָארטעגנײרַא ןעמ טָאה סעיצולָאזער יד ןעמיטשּפָא םייב .טרָאװ רעייז טגָאזעג
 ןעוועג ןטַאגעלעד עשידנוב יד ןענייז ָאד ךיוא .ןעגנורעסעבסיוא רעקילטנעצ
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 ןעוועג ייברעד זיא ויטַאיציניא טימ לופ ןוא וויטקַא ןטסרעמ םוצ .וויטקַא
 ,רעביל קרַאמ

 ןסױטשנעמַאװצ טימ לופ ,רָאפנעמַאװצ רעשימרוטש ַא ןעוועג זיא'ס
 רענדער יד שטָאכ .ןלַאדנַאקס ןוא ןעגנוקידיײלַאב ,ןעגנוגערפיוא ,ןשינרעטיב

 -- !םירבח :ףורסיא ןטימ ןביוהעגנָא ךעלנייועג סעדער ערעייז ןבָאה
 רעד ןפַאשעג ךיז טָאה לָאמ ןייא טשינ .טייקשירבח קיניײװ טליפעג ךיז טָאה
 ןפָארטעגפיונוצ ךיז ןבָאה עכריק רענָאדנָאל רעניילק רעד ןיא זַא ,קורדנייא
 ןיא ןפרַאד סָאװ ,ןטַארקָאמעדילַאיצָאס םירבח טשינ ןוא םידדצ עכעלטנייפ
 -רעטעברַא יד ןכלעוו ףיוא ,געוו ןטסעב םעד ןעניפעג תעדה-בושי ןטסנרע ןַא
 יד ןעיובפיוא ןופ ּפיצנירּפ ןשידנוג םעד .,גנואיירפַאב ריא וצ ןייג לָאז טפַאש
 -עפ ַא ןופ דוסי ןפיוא ייטרַאּפ-רעטעברַא עשיטַארקָאמעד-לָאיצַאס רעדנעלסור
 ןלָאז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ ,ד.ס עקידנריטסיזקע עלַא ןופ עיצַארעד

 סעקיוועשנעמ יד יא סעקיװעשלָאב יד יא ןבָאה ,ןטעברַאנעמַאזוצ שינָאמרַאה
 -עגנגעקטנַא םיא ןוא טפמעקַאב רעטיב (1902) רָאפנעמַאזוצ ןטייווצ ןפיוא
 -ַארטנעצ-רעּפיה רעייז ןופ .םזילַארטנעצ ןגנערטש ןופ ּפיצנירּפ רעייז טלעטש
 עיצַארעדעפ עזיול ַא שיטקַאפ :שרעדנַא סעּפע רָאג טזָאלעגסיוא ךיז טָאה םזיל

 .סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ ןוא סעיצקַארפ עטגירקעצ ןופ

* 
 לא א

 ןטלַאהּפָא טזומעג ןיוש ןעמ טָאה רָאפנעמַאזוצ רענָאדנָאל ןכָאנ םישדח 2
 -געעג-לַאקידַאר רעד בילוצ קיטיונ ןרָאװעג זיא יז .ץנערעפנָאק-ײטרַאּפ ַא
 רעשירַאצ רעד סױרַא זיא 1907 ינוי (3) 16 םעד .עגַאל רעשיטילָאּפ רעטרעד
 -לַאיצָאס יד ןריטסערַא ןוא עמוד עטייווצ יד ןזָאלרעדנַאנַאפ ןגעוו טערקעד
 טפרַאדעג ןיוש ןבָאה עמוד רעיינ ַא ןופ ןלַאװ יד .,ןטַאטוּפעד עשיטַארקָאמעד
 טָאה סָאװ ,ץעזעג-לַאװ ןטרעגרערַאפ קרַאטש ַא ןופ ךמס ןפיוא ןעמוקרָאפ
 שינעעשעג עקיזָאד יד .טכיוועגרעביא ןַא עיצקַאער רעד ןבעג וצ טליצעג
 ןופ דָאירעּפ םעיינ ַא ןבױהעגנָא טָאה ןוא טנעמָאמ-ךורברעביא ןַא ןעוועג זיא
 -ולָאװער יד ןופ ּפָארַא גרַאב ןוא הלשממ רערענָאיצקַאער רעטקרַאטשרַאפ
 ,תוחוכ ערענָאיצ

 אקטָאק ןיא 1907 טסוגיױא 5-23 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא ץנערעפנָאק יד
 ןוא טכער-םיטש טימ ןטַאגעלעד 24 ריא ןיא ךיז ןבָאה טקילײטַאב .(דנַאלניפ)

 -לָאב 8 ןעוועג ןענייז טכער-םיטש טימ 24 יד ןופ .טכער-גנוטַארַאב טימ 2
 ,ןטעל 2 ןוא (.ל.פ.ק.ד.ס) ןקַאילָאּפ 2 ,ןטסידנוב 5 ,סעקיוועשנעמ 5 ,סעקיוועש
 ,ןטנעמָאמ עװַאקעשט עכעלטע ןעוועג ןענייז'ס

 ןבָאה סעקיװעשלָאב יד ,2 ןופ םוידיזערּפ ַא ןלייוו וצ ןסָאלשַאב טָאה'מ

 גנומיטשּפָא רעד ןיא .קיוועשנעמ ַא םוידיזערּפ ןיא ןזָאלכרוד טלָאװעג טשינ

 יוװ) קיוװעשלָאב רעד ,ןעמיטש 19 ןעמוקַאב (םעדעמ .וו) טסידנוב רעד טָאה
 רעד .11 --- (יקסראוו .א) עיצַאגעלעד רעשיליוּפ רעד ןופ ןוא 12 -- (ןינעל

 -עשנעמ 2 ערעדנַא יד -- סעקיוועשנעמ יד ןופ 3 ,דנוב ןופ 5) 8 --- קיוועשנעמ
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 גנונדרָא-גָאט יד .ךעװעג טשינ ךָאנ גנומיטשּפָא רעד תעב ןענייז סעקיוו

 רעט2 רעד וצ ןלַאװ יד ןיא גנוקילײטַאב רעדָא טָאקיָאב (1 :ַאזַא ןעוועג זיא

 ;(ןכַאמּפָא ,םרָאפטַאלּפ-לַאװ ,עיצַאזינַאגרָא) עינַאּפמַאקילַאװ יד (2 .עמוד

 ןענייארַאפ .מָארּפ יד ןוא ײטרַאּפ יד (3

 -פיוא רעדיוו ןעגנומיטש עשיטסיטָאקיָאב יד ןבָאה סעקיװעשלָאב יד ייב

 רעד וצ ןלַאװ יד ייב ןרָאװעג טױטעגּפָא ןענייז ייז יו םעד ךָאנ טבעלעג

 ,עיצקַארפ עשיטסיװעשלָאב עצנַאג יד ןעוועג זיא טָאקיָאב רַאפ .עמוד רעט2

 ןופ ןעמָאנ ןיא לָאמ סָאד עקַאט טָאה .ןינעל רעריפ ריא -- םענייא ץוחַא

 -- טָאקיָאב רַאפ -- טַארעּפער ַא ןטלַאהעג עיצקַארפ רעשיטסיװעשלָאב רעד

 ןופ ןעמָאנ ןיא ןטַארעפער ןטלַאהעג ןבָאה טָאקיָאב ןגעק  .וָאנַאדנָאב א

 לָאמ סָאד .ןינעל ןעמָאנ םענעגייא ןייז ןיא ןוא װָאטרַאמ סעקיוועשנעמ יד

 רָאנ ,סעקיוװעשנעמ יד ןגעק טשינ טדנעװעג עקַאטַא:-טּפיוה ןייז ןינעל טָאה

 עיסוקסיד רעד ןיא .םירבח:-עיצקַארפ עשיטסיװעשלָאב ענעגייא ענייז ןגעק

 טגָאזעגסױרַא ךיז ךיוא עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד ןופ רעיײטשרָאפ ַא טָאה

 ןגעק סעקיועשנעמ יד טימ ןעגנַאגעג לָאמ סָאד זיא ןינעל .טָאקיָאב ןגעק

 -נוב יד ,סעקיוועשנעמ יד) ןטַאועלעד 15 .םירבח-עיצקַארפ ענעגייא ענייז

 ןקילײטַאב רַאפ טמיטשעג ןבָאה (טעל 1 ןוא קיװעשלָאב 1 ,ןקַאילָאּפ 2 ,ןטסיד

 -עג ןבָאה (טעל 1 ןוא קַאילָאּפ 1 ,סעקיועשלָאב 7) 9 ,ןלַאװ יד ןיא ךיז

 .טָאקיַָאב רַאפ טמיטש

 ןגעק גנולעטש יד ּפיצנירּפ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא'ס יו םעד ךָאנ

 ןעמונעגנָא זיא םעד ןגעוו .קיטקַאט-לַאװ יד טמיטשַאב ןעמ טָאה ,טָאקיָאב

 טמיטשעג ךיוא ןבָאה ריא רַאפ לייוו ,עיצולָאזער עשיטסיװעשלָאב ַא ןרָאװעג

 "ער רעד ןופ טקנוּפ םעד טמיטשעג םעד ךָאנ טָאה'מ ןעוו .ןטסיטָאקיָאב יד

 -סעקיװעשלָאב יד ןבָאה ,ןלַאװ יד ןיא לײטנָא םעד טעדנירגַאב סָאװ ,עיצולָאז

 -געמ יד ןבָאה טקנוּפ םעד טעװעטַארעג רעבָא ,ןגעק טמיטשעג ןטסיטָאקיָאב

 םעד ןעמעננָא ןגעק טמיטשעג רעירפ ןבָאה סָאװ ,ןטסידנוב ןוא סעקיוועש

 -עשלָאב ןגעק טמיטשעג ,עזַאב סלַא טקעיָארּפ-עיצולָאזער ןשיטסיװעשלָאב

 עסיורג טכַאמעג טָאה ןינעל סָאװ ,רַאפרעד ייז ןבָאה טקעיָארּפ ןשיטסיוװ

 ערעייז טימ ידכ ,עיצולָאזער רעד ןופ טסקעט ןיא ןטסיטָאקיָאב יד תוחנה

 -:עמ יד ןופ טקעיָארּפ ןגעק עיצולָאזער ןייז רַאפ טייהרעמ ַא ןבָאה וצ ןעמיטש

 תוחנה עקידנטיײדַאב טכַאמעג ךיוא טָאה ןינעל .ןטסידנוב ןוא סעקיוועש

 יד ,טייהרעמ ןייז טלמַאזעגפיונוצ ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ןטַאגעלעד עשיליוּפ יד

 ערעדנַא ץנַאג ַא טַאהעג טָאה ןטסידנוב ןוא סעקיוועשנעמ יד ןופ עיצולָאזער

 -עגטסעפ טָאה טייהרעמ רעד ןופ עיצולָאזער ענעמונעגנָא יד .גנוריויטָאמ

 : םיללכ עכלעזַא טלעטש
 ;ןכַאמּפָא םוש ןייק ןסילש טשינ עפוטשילַאװ רעטשרע רעד ןיא (4

 רעקניל ןענייז סָאװ ,ןעײטרַאּפ טימ רונ ןכַאמּפָא ןסילש ןלַאװ-ךיטש ייב (2

 ןכַאמּפָא ןייז ךיוא ןענעק עפוטש-לַאװ רעטייווצ רעד ףיוא (3 ;ןטעדַאק יד ןוכ

 ןייק ןעמוקרָאפ טשינ ןענעק עירוקירעטעברַא רעד ןיא (4 ;ןטעדַאק טימ
 ךָאנ ןענייז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא .ד.ס עלַאנָאיצַאנ יד טימ ץוחַא ,ןכַאמּפָא םוש
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 "עד רעשידנוב רעד ןופ גַאלשרָאפ ןטיול ..ּפ.ַא.ד.ס.ר ןיא ןסָאלשעגנָא טשינ
 .עציוועל-.ס.9.פ טימ ןכַאמּפָא ןסילש וצ טביולרעד ךיוא ןעמ טָאה עיצַאגעל

 ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ רָאפנעמַאזוצ ַא ןפור ןגעוו עגַארפ יד
 רקיע רעד .(קיועשנעמ ַא -- שטיוועינירג) ןַאגָאק .מ טרירעפער טָאה
 ,דיס רעד ןשיװצ ןעגנואיצַאב עקיטייזנגעק יד ןעוועג זיא עגַארפ-טיירטש
 -ײטרַאּפמוא ןייז ןענייארַאפ יד ןפדַאד יצ : ןענייארַאפ .ּפָארּפ יד ןוא ײטרַאּפ
 -ַאזינַאגֹרָא ןייז ייז ןפרַאד יצ ,עשיאיײטרַאּפ ביוא ?עשיאייטרַאּפ רעדָא עשיא
 -נָא רעשיאיידיא ריא רעטנוא רעדָא ײטרַאּפ רעד טימ ןדנוברַאפ לענָאיצ
 .עשיאיײטרַאּפמוא רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה טנערעפער רעד ?גנוריפ
 -ןופצ ןוא ןליוּפ רַאפ ןכַאמ טנעקעג ןעמ טלָאװ ,טגָאזעג רע טָאה ,םַאנסיוא ןַא

 ןבָאה'ס ןוא רעטעברַא עשיסור קיניײװ ןעוועג ןענייז'ס ואוו) סעינרעבוג-ברעמ
 -עשלָאב ַא ,(פ.ַאד.ס עשיטעל ןוא .ל.ּפ.ק.ד.ס ,דנוב רעד גנוקריוו ַא טַאהעג
 עשיאיײטרַאּפ ןופ ּפיצנירּפ םעד טקידייטרַאפ טָאה טנערעפער רעשיטסיוו
 עקידנכערּפשטנַא ןגָארטעגנײרַא ןבָאה ןטנערעפער עדייב .,ןענייארַאפ .פָארּפ
 עדייב ןוא ןעמונעגנָא טשינ עיצולָאזער ןייק טָאה ץנערעפנָאק יד ,סעיצולָאזער
 ,(33* ,ק,צ ןרַאפ לַאירעטַאמ סלַא ןבעגעגרעביא ןטקעיָארּפ

* 
 לֹא יא

 ץנערעפנָאק-ײטרַאּפ ַא ןעמוקעגרָאפ רעדיוו זיא פעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא

 -ניפ ןיא ןעמוקעגרָאפ יז זיא לָאמ סָאד ךיוא .ייר רעד טיול עטירד יד --|

 ןיא יו ערעסעב ןעועג ןענייז ןעגנוגנידַאב עשיאייצילָאּפ יד ואוו ,דנַאל

 געט יד ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא יז .דנַאלסור ןשירַאצ ןופ ןלייט ערעדנַא
 ןטַאגעלעד 27 יד ןשיװצ .סרָאפגניסלעה ןיא 1907 רעבמעווָאנ 25718 ןופ

 3 ,,ל.ּפ.ק.ד.ס ןופ 5 ,דנוב ןופ 5 ,סעקיוועשנעמ 4 ,סעקיוועשעלָאב 10 ןעוועג ןענייז

 : ןטקנוּפ עקיזָאד יד ןעמונעגמורַא טָאה גנונדרָא-גָאט יד .,ּפ.ַא.ד.ס רעשיטעל ןופ

 ןגעװ (2 :עמוד רעטירד רעד ןיא עיצקַארפ-.ד.ס רעד ןופ קיטקַאט יד (

 טימ .ק.צ ןופ ןעגנודניברַאפ יד ןקיטסעפרַאפ ןוא ןערטנעצ עלענָאיצקַארפ

 ןיא ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס ןופ לײטנָא ןגעוו (3 :סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד

 .עסערּפ רעזַאושזרוב רעד

 -יל ,סעקיװעשלָאב יד ןופ ןינעל טָאה טקנוּפ ןטשרע םעד טרירעפער

 סנינעל ןופ קנַאדעג-טנורג רעד .סעקיוועשנעמ יד ןופ ןַאד ןוא ,דנוב ןופ רעב

 -רטנָאק ַא זיא עמוד רעטירד רעד ןופ טייהרעמ יד זַא ,ןעוועג זיא טַארעפער

 ףרַאד ןטעברַאנעמַאװצ .,ןטעדַאק יד ךיוא ןענייז ױזַא ןוא ערענָאיצולָאװער

 ,םירעױוּפ ערענָאיצולָאװער יד ןופ רעיײטשרָאפ יד טימ זיולב ןעמ

 ןעמוקעג ןוא עמוד רעד ןופ לעטשנעמַאזוצ םעד טריזילַאנַא טָאה רעביל

 -טסבלעז ןייז ףרַאד קיטקַאט .ד.ס רעד ןופ עיניל-טנורג יד זַא ,ריפסיוא םוצ

 טלָאװ ןטַאטוּפעד-םירעיוּפ יד טימ קָאלב ַא .ןעגנוטערטסױרַא עקידנעטש

 -ָאדורט עּפורג רעד ןופ קיגנעהּפָא עיצקַארפ-עמוד .ד.ס יד טכַאמעג זיולב

 רעסיוועג ַא רַאפ ןעמיטש וצ טייקכעלגעמ ַא ןייז טעוו עמוד ןיא ביוא .סעקיוו
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 רערעגרע ןַא ןייגכרוד טשינ לָאז'ס ידכ ,םעד רַאפ ןעמיטש ןעמ לָאז ,םרָאפער

 ןטקעיארּפ-ץעזעג ייווצ ןשיווצ ןביילקוצסיוא ןייז טעוו'ס ,לשמל ,ביוא .ץעזעג

 ןַא ןגעוו ןטייווצ ַא ןוא גָאטסטעברַא ןקידהעש-פ ַא ןריפנייא ןגעוו םענייא ---

 ןקידהעש'-8 ןַא רַאפ זיא'מ םגה ,ןטשרע ןרַאפ ןעמיטש ןעמ ףרַאד ,ןקידהעש-1

 ןעמיטש ןופ קיטקַאט ַא ןעמעננָא טשינ ןעק עיצקַארפ ,ד.ס יד .,גָאטסטעברַא

 .ןרעגרע םעד ןריפכרוד ןפלעה םעד טימ ןוא ןטקעיָארּפ עדייב ןגעק

 געמ ןעמ יצ עגַארפ רעד םורַא ןרָאװעג טריפעג רקיעב ןענייז ןטַאבעד יד

 -עדַאק-שיטסירבַאיטקָא רעד ןופ ןגַאלשרָאפ רַאפ ןעמיטש ןלַאפ עסיוועג ןיא

 ךיוא עגַארפ רעד ןיא ןענייז סעקיוװעשלָאב יד ןשיװצ .,טייהרעמ רעשיט

 רעייז טרילומרָאפ ןבָאה סעקיוועשנעמ ןוא ןטסידנוב יד .תועד-יקולח ןעוועג

 -דנַאה עיצקַארפ .ד.ס יד ףרַאד ללכב : ןפוא ןקידנגלָאפ ןפיוא טקנוּפדנַאטש

 -לעזַא רַאפ ןעמיטש ןעמ ןעק ,ןלַאפ ערעדנוזַאב ךייש סָאװ ,קידנעטשבלעז ןעל

 םעד ןופ עיניל רעד ףיוא ןענייז סָאװ ,ןעײטרַאּפ ערעדנַא ןופ ןגַאלשרָאפ עכ

 -ףמַאק יד ןכַאמ רעגנירג ןענעק ןוא םַארגָארּפ ןשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 ןגעװ טקנוּפדנַאטש רעשיטסיװעשלָאב רעד .רעטעברַא יד ןופ ןעגנוגנידַאב

 קילעפוצ טלַאפ ןטַאטוּפעד .ד.ס יד ןופ ןעמיטש סָאד ןעו :ןעוועג זיא םעד

 ןעמ לָאז ,ןעײטרַאּפ ערעדנַא ןופ ןעמיטש יד טימ ףיונוצ ךעלרעסיוא ןוא

 .גנומיטשּפָא ַאזַא ןופ ןוויטָאמ יד קלָאפ םעד ןרעלקרעד לָאמ סעדעי

 רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה טקעיָארּפ-עיצולָאזער רעשיטסיװעשלָאב רעד

 רעבָא ,ןטעדַאק יד ןופ רעקניל ןענייז סָאװ ,ןּפורג יד טימ גנוקידנעטשרַאפ ַא

 ןוא ןפלעה טשינ ןעמ לָאז ןטעדַאק יד .ייז טימ קָאלב ןייק ןדליב טשינ

 לָאז עּפורג רעשירעוּפ רעד טימ ,ןסַאּפוצ טשינ קיטילָאּפ ריא וצ ךיז לָאז'מ

 -נוב יד ,ןטעדַאק יד טימ טשינ רעבָא ,ָארויב-עיצַאמרָאפניא ןַא ןדליב ןעמ

 זיא סָאװ ,עיצולָאזער רעד ןגעק טמיטשעג ןבָאה סעקיוועשנעמ יד ןוא ןטסיד

 .9 ןגעק ןעמיטש 16 טימ ןרָאװעג ןעמונעגנָא

 ןיא ןטעברַאוצטימ רעדילגטימ-ייטרַאּפ טרעוורַאפ טָאה ץנערעפנָאק יד

 זיא'ס ..פ.ַאד.ס.ר רעד וצ ךעלטנייפ ךיז ןעיצַאב סָאװ ,ןעגנוטייצ עזַאושזרוב

 ,ןעגנוטייצ עזַאושזרוב ןופ סעיצקַאדער ןיא ןייז וצ ללכב ןרָאװעג ןטָאברַאפ

 ערעדנוזַאב עריא ןופ רעדָא ײטרַאּפ רעד ןופ ןעגנוניימ יד ןגעק טרָאד ןפמעק

 ,ןלייט

 -קַארפ ןופ םידיסח עסייה ןעוועג רעירפ ןענייז סָאװ סעקיװעשלָאב יד

 "יד יד טגלָאפעגסיוא טשינ טפָא ןוא ,גנודניברַאפ ןוא קיטילָאּפ רעלענָאיצ

 ,טייהרעמ ַא ןעמוקַאב ןכָאנ ,טציא ןענייז ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ןוויטקער

 -עגנָא יד .םזינָאיצקַאופ טלײטרוארַאפ ןוא .ק.צ םוצ םורפ ןוא טוג ןרָאװעג

 עשיטסיוועשנעמ זַא ,טרעוורַאפ טָאה סעיצקַארפ יד ןגעוו עיצולָאזער ענעמונ

 ןדנוברַאפ ײטרַאּפ רעד ןיא ןייז ןלָאז סעיצַאזינַאגרָא עשיטסיװעשלָאב רעדָא

 -טנעצ-עיצקַארפ ןבָאה ןוא ןעגנוקינייארַאפ ערעדנוזַאב יו ןעגנוטכיר יד טיול

 "יד ןקיש טשינ ןרָאט ןּפורג ענעדישרַאפ ..ק.צ ןטימ ןרירוקנָאק סָאװ ,ןער

 ןלייט ןשיװצ ףמַאק-ןעיידיא רעד .סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד וצ ןוויטקער
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 ןלענָאיצַאזינַאגרָא ןַא ןופ םרָאפ ַא ןעמעננָא טשינ רָאט ײטרַאּפ רעד ןופ
 .ןעלטימ עשינַאכעמ טימ ײטרַאּפ רעד ןופ לייט ַא ןקירדרעטנוא .ה.ד ,ףמַאק

 רעד ףיוא סעקיוװעשנעמ ןוא סעקיװעשלָאב יד ןשיװצ ןעגנואיצַאב יד
 ךיז ןבָאה ןטַאבעד יד ןיא .עטגנערטשעגנָא רעייז ןעוועג ןענייז ץנערעפנָאק
 -רָאפ זיא טנעדיצניא רעשיטסירעטקַארַאכ ַא .רענעט ערעטיב ןרעה טזָאלעג
 ךָאנ ןענייז סעקיועשנעמ ריפ יד ןופ יירד .ביוהנָא םייב דלַאב ןעמוקעג
 טַאגעלעד רעשיטסיועשנעמ רעקיצנייא רעד טָאה ,ןעמוקעגנָא טַאהעג טשינ
 קיטקַאט רעד ןגעװ -- טקנוּפ ןטסקיטכיו ןוא ןטשרע םעד טגנַאלרַאפ
 עשידנוב יד .,ןייז ןיוש ןלעוװ עלַא ןעוו ,רעטעּפש ןעלדנַאהַאב -- עמוד ןיא

 -עשלָאב יד .,גַאלשרָאפ ןטכערעג םעד טציטשעגרעטנוא טָאה עיצַאגעלעד

 ךָאנ םעד טימ ןוא ןפרָאװעגּפָא גנודנעוו יד רעבָא טָאה טייהרעמ עשיטסיוו
 ,(+י' גנומיטש יד טציירעצ רעמ
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 עשידנעלסיוא ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא .8

 סעיבַאזינַאגרָא

 -רַאפ ןעװעג ןענייז עירעּפמיא רעדנעלסור רעד ןופ רעטעברַא עשידיי
 1896 טניז לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצָאס ןופ ןסערגנָאק יד ףיוא ןטערט
 -עג ןבעגעגרעביא טלָאמעד ןענייז טעטש 4 ןופ ןטַאדנַאמ יד .(ןָאדנָאל ןיא)
 1900 ןופ ,עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעדנעלסור רעד ןופ רעריפ יד ןרָאװ
 רעייטשרָאפ עטקעריד ןעוועג ןיוש ןענייז (זירַאּפ ןיא סערגנָאק ןט5 ןפיוא)
 ןעוועג ךיוא זיא ױזַא .דנוב ןופ ,עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ
 רעמַאדרעטסמַא םעד ףיא .(םַאדרעטסמַא ןיא) 1904 סערגנָאק ןט6 ןפיוא
 -ילּפמָאק דנַאלסור ןופ טפַאשרעטערטרַאפ רעד ןופ ןינע רעד זיא סערגנָאק
 םעד ןגעװ רעיונעג) .ר.ס ײטרַאּפ רעד ןופ לײטנָא םעד ךרוד ןרָאװעג טריצ
 ןעמוקעגוצ ןענייז 1907 ןיא סערגנָאק ןט7 םעד ברע .(8 לטיּפַאק ןיא
 ,טפַאשרעטערטרַאפ רעד טימ תוכייש ןיא ןגַארפ-טיירטש ךָאנ

 ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא (עיגלעב) לעסירב ןיא זיא 1906 רעבמעווָאנ 10 םעד
 -וצ יד ןכַאמ ידכ ,ָארויב ןשיטסילַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ גנוציז ַא
 ןרָאװעג טריפעג זיא גנוציז רעד ףיוא .סערגנָאק ןטנָאנ םוצ ןעגנוטיירג
 ,רעדנעל ןופ רעיײטשרָאפ ןזָאלוצ ןופ עגַארּפ רעד םורַא עטַאבעד עסיורג ַא
 זיא ברַאה טרפב .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עכעלטע ןַארַאפ ןענייז'ס ואוו
 -רַאפ ןוא ליפ טריטסיזקע ןבָאה'ס ואוו ,דנַאלסור עגונב עגַארפ יד ןעוועג
 -ַאטס -- עיצַאגעלעד עשידנוב יד ךיוא .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס ענעדיש
 -עג לײטנָא ןבָאה --- (ןעמינָאדװעסּפ) ןַאמגרעב ןָאעל ןוא יקסרוק ווַאלסינ
 עשידנוב יד טָאה טכירַאב ןטכעלטנפערַאפ ןטיול .עטַאבעד רעד ןיא ןעמונ
 ןשיװצ ךָאנ טשרעה עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא; :טגָאזעג עיצַאגעלעד
 ךס ַא עיטַארקָאמעד-לַאיצַָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ רעדילגטימ יד
 טימ טפָא רעייז ןעמ טייברַאפ !טעטילַאנָאיצַאנ' ףירגַאב םעד ,תועד-יקולח
 .טמיטשַאב ןוא טייקרָאלק טלעפ עגַארפ רעד ןיא .'הכולמ' ףירגַאב םעד
 -ָאס יד ןעײטרַאּפ ערעדנַא ןופ סיוא ױזַא ךיז טנכייצ סע רעכלעוו טימ ,טייק
 3: "ןגַארפ עלַאיצָאס ןוא עשיטילָאּפ ערעדנַא עלַא ןיא עיטַארקָאמעדילָאיצ

 -רָאפ ןיא סערגנָאק רעשיטסילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעט7 רעד
 ,(דנַאלשטייד) טרַאגטוטש ןיא 1907 טסוגיױא 24-18 ןופ געט יד ןיא ןעמוקעג
 -רעטניא עטשרע יד ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא טרָאד זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ךיז ןבָאהס רעכלעוו ןיא ,ץנערעפנָאק-ןעיורפ עשיטסילַאיצַאס עלַאנָאיצַאנ
 -טיוועל עזָאר) יקסרימָאקליװ :סעקטַאגעלעד עשידנוב ייווצ טקילײטַאב ךיוא
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 ןגעוו טלייצרעד ייז ןבָאה סעדער ערעייז ןיא .(;װעסּפ} ַאװָאקרַאמ ןוא (עדירפ
 "סור ןיא סנירעטעברַא עשידיי יד ןשיווצ גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד
 -עגנָא טָאה'ס סָאװ ,גנוסירגַאב ַא ןבעגעגרעביא טָאה טיוועל עזָאר .,דנַאל
 סנירעטעברַא-ליטסקעט ,דנוב ןופ סנירעדילגטימ 200 ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןעמונ

 -נָאק יד טָאה סעקטַאגעלעד עשידנוב עדייב ןופ סעדער יד ךָאנ ,שזדָאל ןופ

 זיאס רעכלעוו ןיא ,עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא גנורעטסיײגַאב טימ ץנערעפ

 ןיא גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד רַאפ עיטַאּפמיס ןרָאװעג טקירדעגסיוא
 ,טרפב טַאיוַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןוא ללכב דנַאלסור

 טײקמַאזקרעמפיוא-טּפיוה יד זיא אפוג סערגנָאק ןשיטסילַאיצָאס ןפיוא
 4 טקנוּפ םעד םורַא טרירטנעצנָאק ןעוועג עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד ןופ
 .רעטעברַא יד ןופ גנורעדנַאװסיױא ןוא גנורעדנַאװניײיא --- גנונדרָא-גָאט ןופ
 ,רעדנעל-גנורעדנַאװסיױא יד רַאפ ייס רעקיטכיוו ַא ןעוועג ללכב זיא ןינע רעד

 ,ןדיי רַאפ קיטכיוו ןעוועג סע זיא טרפב .רעדנעל-גנורעדנַאװנייא יד רַאפ ייס
 -עינישיק םעד ךָאנ ,עיצַארגימ רעד ןיא טקילײטַאב קרַאטש ךיז ןבָאה סָאװ
 ַא ךיז קרַאטש דנַאלסור ןופ גנורעדנַאװסיױוא עשידיי יד טָאה םָארגָאּפ רעוו
 ,רָאי רָאּפ עטסטנָאנ יד ןיא ןגיטשעג רעמ ךָאנ זיא ןוא ןוטעג ביוה

 רעשטייד ןיא טכעלטנפערַאפ סערגנָאק ןופ בױהנָא ןרַאפ טָאה דתב רעד
 רבחמ ,ןטייז 63 ןופ לכיב ַא) עגַארפ רעד ןופ גנולדנַאהּפָא עיונעג ַא ךַארּפש
 הפסוה ַא טימ שידיי ןוא שיסור ןיא סױרַא ךיוא רעטעּפש ;גרעבנרָאג .ב
 ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא ןינע רעד ױזַא יו טכירַאב סרעסיג ינעגוועי ןופ
 -װעסּפ רעד ךעלנײשרַאװ זיא גרעבנרָאג .ב .סערגנָאק רעטרַאגטוטש ןפיוא
 ןופ םינָאדװעסּפ רעד זיא רעסיג ינעגוועי ןוא ןיקמורפ סירָאב ןופ םינָאד

 .(גרובזניג ןועמש
 ןוא עיסימָאק ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאהַאב טיירב רעירפ זיא ןינע רעד

 טַאהעג טָאה עיסימָאק יד ,ןטַאבעד-טּפיוה יד ןעמוקעגרָאפ ןענייז טרָאד
 : רעטקַארַאכ ןלעיּפיצנירּפ ,םענײמעגלַא ןופ ןטקעיָארּפ-עיצולָאזער 2 ךיז רַאפ

 ןיא (.ּפ.ס) ייטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ןטייווצ ַא ןוא דנוב ןופ םענייא
 -1ײרַא ןבָאה'ס סָאװ ,ןטקעיָארּפ-עיצולָאזער ןעוועג ךיוא ןענייז'ס ,עקירעמַא
 ךיז ןבָאה ייז רעבָא ,עניטנעגרַא ןוא עיגלעב ןופ סעיצַאגעלעד יד ןגָארטעג
 ןשיוװצ קוליח רעד .רעטקַארַאכ ןלַאקָאל ןופ םינינע טימ זיולב טקיטפעשַאב

 ןעװעג זיא רענַאקירעמַא םעד ןוא טקעיָארּפ-עיצולָאזער ןשידנוב םעד
 ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה טקעיָארּפ רעשידנוב רעד .רעסיורג ַא רָאג
 ,גנורעדנַאװניײא ןופ ןעגנוצענערגַאב ערעדנַא רעדָא גנוצענערגַאב-ןסָאר רעדעי
 גנורעדנַאװניײא יד ןצענערגַאב וצ טליצעג טָאה טקעיָארּפ רענַאקירעמַא רעד
 ןופ ןוא (ערעדנַא ןוא רענַאּפַאי ,רעזעניכ) ןטנַארגימיא םינימ עסיוועג ןופ
 -עד יד ןופ גנַאג ןיא .ךיז ןריזינַאגרָא וצ קיאעפ טשינ ןענייז סָאװ ,רעטעברַא
 ןטקעיארּפ ערעדנַא ךָאנ ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא ןענייז ןטַאב

 ענעדישרַאפ יד ןזיוועגפיוא טָאה טקעיָארּפ-עיצולָאזער רעשידנוב רעד
 ,םעטסיס ןשיטסילַאטיּפָאק םעד ןיא ןקעטש סָאװ ,עיצַארגימע רעד ןופ תוביס
 .ןעגנוגלָאפרַאפ עלַאנָאיצַאנ ןוא עזעיגילער ,עשיטילָאּפ , יד ךיוא ייז ןשיווצ
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 רעקידנריטסיזקע רעד ןופ עיצַארגימע רעד ןופ טײקיגנעהּפָא רעגנע; רעד ייב

 טימ ,ךעלטסניק ןלעטשוצּפָא וואורּפ רעדעי זיא ,גנונדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק

 רַאבטכורּפ טשינ -- עיצַארגימע יד ,ןצעזעג-גנוצענערגַאב ןופ ףליה רעד

 םעלבָארּפ םעד ןופ ןטייז עלַא קידנדערמורַא ,"רענָאיצקַאער םצע ריא ןיא ןוא
 -ער יד טמוק ,גנוזייל רעקיטכיר-טשינ ַא ןופ ןרַאפעג יד ףיוא קידנזייוונָא ןוא
 ןדעי ןגעק סױרַא ךיז טגָאז סערגנָאק רעד, :ריפסיוא םעד וצ עיצולָאז

 יד רעדָא גנורעדנַאװניײא יד טצענערגַאב רעדָא טָאברַאפ סָאװ ,ץעזעג ןימ

 -רענע ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עלַא טרידנעמָאקעװ רע .,גנורעדנַאװסיוא

 -עלָארּפ ןרַאפ ןקעדפיוא ןוא ןטקעיָארּפ-ץעזעג עכלעזַא ןגעק ןפמעק וצ ׂשיג
 ןפיוא ּפָא טפרַאװ סערגנָאק רעד, ..?רעטקַארַאכ ןתמא רעייז טַאירַאט
 -רַאפ-רעטעברַא עקינייא ןופ קיטילַאּפ עקיטכיזצרוק יד ןפוא ןטסנדישטנַא

 ןוא ןטנַארגימיא סעיצַאזינַאגרָא ערעייז ןיא ןיירַא טשינ ןזָאל סָאװ ,ןענייא
 -ַאיצַאנ ןוא ןסָאר ענעדישרַאפ ןופ רעטעברַא ןשיוװצ דישרעטנוא ןַא ןכַאמ
 ,(:+:"ןטעטילַאנ

 -רַאפ סערגנָאק ןופ עיסימָאק רעד ןיא טָאה טקנוּפדנַאטש ןשידנוב םעד
 זיא'ס .טיווקליה סירָאמ -- רענַאקירעמַא םעד ,רעסיג ינעגוועי טקידייט
 ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ עיצולָאזער עצרוק ַא ןעוועג ךיוא
 ךָאנ .ןעגנוצענערגַאב-גנורעדנַאװניײא ןריפנייא ןגעק (.ּפ.ל.ס) עקירעמַא ןיא
 ןעמענ וצ ןסָאלשַאב טייהרעמ רעסיורג ַא טימ עיסימָאק יד טָאה ןטַאבעד יד
 -נעלָאה ןוא רעכיירטסע יד ןופ ,עשידנוב יד :סעיצולָאזער יירד עזַאב סלַא
 רעכיירטסע יד ןופ עיצולָאזער יד ןעמונעגנָא טָאה עיסימָאק-בוס ַא .,רעד
 רעד ןופ ןוא רעשידנוב רעד ןופ ןעגנורעסעבסיוא עקידנטיידַאב-טשינ טימ
 ןופ םונעלּפ םוצ ןעמוקעג זיא גַאלשרָאפ רעד ןעוו .עיצולָאזער רעשידנעלָאה
 ןטקנוּפ ערעדנוזַאב יד םורַא טיירטש ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה ,עיסימָאק רעד
 ןופ גנוציטשרעטנוא רעד ייב ,טַאגעלעד ןשידנוב םעד .עיצולָאזער רעד ןופ
 -עבסיוא ןוא ןעגנורעדנע לָאצ ַא ןריפוצניירַא ןעגנולעג זיא ,רעדנעלגנע יד
 סָאװ ,עיצולָאזער יד ןעמונעגנָא רעטעּפש טָאה סערגנָאק רעד .ןעגנורעס
 טרעלקרעד טָאה עיצַאגעלעד עשידנוב יד .טגיילעגרָאפ טָאה עיסימָאק יד
 ןיא ייס ,ןלעיּפיצנירּפ ןיא ייס קידנלעטשנדירפוצ טשינ רַאפ עיצולָאזער יד
 ,לייט ןשיטקַארּפ

 רעשידנוב רעד זיא עיסימָאק-עיצַארגימע רעד ןופ טכירַאב ןייז ןיא
 ןרעלקרעד ןזומ רימ,; :ריפסיוא םעד וצ ןעמוקעג רעסיג .י רעייטשרָאפ
 ריא ןיא .טשינ עיצולָאזער יד זנוא טקידירפַאב ןעגנורעסעבסיוא עלַא ךָאנ זַא
 -כרוד זיא יז ,עיצַארגימע רעקיטנייה ןופ םצע םעד ףיוא קוק רעפיט ַא טלעפ
 ,ךיז טָאה'ס .רענַאקירעמַא יד ןופ 'טסייג ןשיטקַארּפפ םעד טימ ןעגנורדעג
 -עלקרעד עשירָאגעטַאק יד טנורגרעדָאפ ןפיוא ןקורוצסױרַא ןבעגעגנייא ,תמא
 -ץבסיוא ערעזנוא .ןפלעה טשינ ןענעק ןעגנוצענערגַאב םוש ןייק זַא ,גנור
 ןבָאה ןוא עיצולָאזער רעד ןופ ןטייז עטכעלש יד טכַאװשעגּפָא ןבָאה ןעגנורעס
 עשיטנַארגימע-יטנַא יד ןַאלּפ ןטשרעטניה ןפיוא ןסיוטשרַאפ ךעלגעמ יו
 דלוש יד טגיל ,ןוט וצ רעמ ןעגנולעג טשינ זיא'ס רעבָא ביוא .ןצנעדנעט
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 -רָאפ ןבָאה עכלעוו ,עקיצנייא יד ןעוועג טשינ ןענייז רימ .זנוא ףיוא טשינ

 -יא ןסעזעג ןענייז זנוא ןבעל .רערעדנַאװסיױא ןופ ןסערעטניא יד טלעטשעג

 ףליה עוויטקַא רעייז ..וו.זַאאא רענַאקלַאב ,ןקַאילָאּפ ,ןרַאגנוא ,רענעילַאט

 -נעלגנע יד ןוא זנוא רונ זיא עלַא ןופ רעבָא; ..."גנוטיײדַאב ַא טַאהעג טלָאװ

 ערעזנוא ןשיוװצ, ..."עיצולָאזער רעד ןגעק ןפמעק וצ ןעמוקעגסיוא רעד

 וליפא ןוא טייקיטליגכיילג ַא טנגעגַאב טפָא רימ ןבָאה ןטנַארגימש םירבח

 ,(63: "טייקנדירפוצמוא
 ילַאיצָאס ַא :ןלייט ייווצ ןופ ןענַאטשַאב זיא עיצקעס רעדנעלסור יד

 ,ר,ס יד ,ןטַאגעלעד 39 טַאהעג טָאה .ד.ס יד .ןשירעסע ןַא ןוא ןשיטַארקַאמעד

 .ןעמיטש-סערגנָאק 20 ףיוא טכער טָאהעג טָאה עיצקעס רעדנעלסור יד ,24 --

 7 ,דנוב םעד ךעלסילשנייא) .ד.ס רַאפ 10 :ןרָאװעג טלייטעגנייא ןענייז ייז

 -רַאּפ עשילױוּפ יד) .ןענייארַאפ ,פָארּפ ןופ רעייטשרָאפ רַאפ 2 ןוא .ר.ס רַאפ

 -- ןעײטרַאּפ עשידיי ייווצ .(רעדנוזַאב טריטנעזערּפער ןעוועג ןענייז ןעייט

 ןיא ןעמעננײרַא ייז לָאז'מ זַא ,טדנעוועג ךיז ןבָאה (ןטסימייס) .ס.י ןוא .ס.ס יד

 -עגרעביא ןינע םעד טָאה לַאנָאיצַא:רעטניא ןופ ָארויב סָאד .לַאנָאיצַאנרעטניא

 .ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא ענַארפ יד ואוו ,עיצקעס רטדנעלסור רעד וצ טקיש

 ךיז טָאה (זנב רעד ךעלסילשנייא) עיצַאגעלעד עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד

 קירוצ זיא ןינע רעד .רַאפ -- עיצַאגעלעד עשיי.ר.ס יד ,ןגעק טגָאזעגסױרַא

 ןטסימייס יד ןעמענוצנָא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא טרָאד .ָארויב ןיא רעבירַא

 ןטסימייס יד) עיצַאגעלעד רעשי.ר.ס רעד ןופ לייט ַא ןרָאװעג ןענייז ייז ןוא

 ײטרַאּפ רעד טימ ןדנוברַאפ שיטילָאּפ ןוא שיאיידיא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה

 ןזָאלוצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב טייחרעמ רעניילק ַא טימ זיא .ס.ס יד ןגעוו .(.ר.ס

 .ר.ס יד .ןגעק ןעװעג זיא עיצַאגעלעד .ד.ס יד .,טכעריגנוטַארַאב טימ

 םוצ .ס.ס ןופ טייקירעהעגנָא יד) .(*ןעמיטש ןופ ןטלַאהעגּפָא ךיז ןבָאה

 םימ .1908 רעבָאטקָא ןיא ןרָאװעג טכַארטַאב רעדיוו זיא לַאנָאיצַאנרעטניא

 עיצולָאזער יד ןעמונעגנָא ָארויב סָאד טָאה ענעטלַאהעגּפָא 2 ייב ןעמיטש עלַא

 תוכייש ַא טַאהעג טָאה סולשַאב רעקירָאיַארַאפ רעד זַא ,רעלדַא רָאטקיװ ןופ

 םוצ טשינ רעטייו ןרעהעג .ס.ס יד ןוא סערגנָאק רעטרַאגטוטש םוצ זיולב

 ,(לַאנָאיצַאנרעטניא

5 
 לא

 םעד ץוחַא רעדנעל ייר ַא ןיא ןבָאה עּפָארײא-ברעמ ןוא -לַארטנעצ ןיא

 ,סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןּכורג עשידנוב טקריוװעג ךיוא טעטימָאק ןשידנעלסיוא

 ערעייז טַאהעג ןוא ָארויב-לַארטנעצ ַא ךרוד טקינייארַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ

 קיטעט ןעװעג ךיוא ןענייז סעיצַאוינַאגרָא עשידנוב .ןצנערעפנָאק עכעלרעי

 .עקירפַא םורד ןוא עקירעמַא-ןופצ ןופ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא

 עיצַאגעלעד רענַאקירעמַא יד טָאה דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט7 ןפיוא

 טכירַאב ַא ןבעגעגּפָא (ןיטשלרעּפ עקטָאמ ןוא ןיסעיל .א -- טלַאװ םהרבא)

 טגָאזעג ןיא טכירַאב ןיא .עקירעמַא ןיא טייקיטעט רעשידנוב רעד ןגעוו

20 



 'רַא עשידנוב 58 טקינייארַאפ ןענייז דנַאברַאפ-לַארטנעצ ןיא זַא ,ןרָאװעג
 -טימ ַא טימ -- טעטש ערעדנַא ןיא 29 ןוא קרָאי-וינ ןיא 29 --- סעיצַאזינַאג
 -ַאגרָא ןּפורג עשידנוב יד ןענייז קרָאי-וינ ןיא .טנזיוט 3 ןופ טפַאשרעדילג
 ןופ ,םייה רעטלַא רעד ןיא טעטש יד ןופ ןטפַאשנַאמסדנַאל טיול טריזינ
 דנוב ןרַאפ ףליה ןפַאש ןיא טײטשַאב טעברַא רעייז .ןעמַאטש ייז עכלעוו
 ענעגייא יד ןשיװצ טעברַא-גנורעלקפיוא ןַא ןריפ ,םייה רעטלַא רעד ןיא
 יד וצ .עקירעמַא ןיא ןּפיצנירּפ עשידנוב יד ןכַאמ רעלוּפָאּפ ןוא רעדילגטימ
 ,ןטסידנוב ענעכָארּפשעגסיױא זיולב ןרעהעג ןטפַאשנַאמסדנַאל ןוא ןּפורג עקיזָאד
 -רַאפ-ןסַאמ ןייא ןענעדרא ,סעיצקַא עסיורג ךיוא ייז ןריפ טייצ וצ טייצ ןופ
 ןשינעעשעג עקיטכיװ טימ תוכייש ןיא סעיצַארטסנָאמעד ןוא ןעגנולמַאז

 טעטש ערעדנַא עכעלטע ןיא ןוא קרָאי-וינ ןיא ןענייז ייז ץוחַא ,דנַאלסור ןיא
 ןעײטשַאב ייז .דנוב ןופ טניירפ ןעמָאנ ןטימ סעיצַאזינַאגרָא ןַארַאפ ךָאנ
 תבוטל ןקריוו ייז .סעיסעכָארּפ עטנעגילעטניא ןופ ןשטנעמ ןופ בורדיּפ-לע

 ,רעדילגטימ ןייק טשינ ןוא רעקיטַאּפמיס זיולב ןענייז ייז רעבָא ,דנוב םעד

 ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב עלַא ןופ דנַאברַאפ-לַארטנעצ רעד
 ץנערעפנָאק ַא ףיוא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ,1901 טניז ןדנירג ןביױהעגנָא ךיז
 -ץגרָאפ זיא רָאי ןדעי ,(117--18 ןטייז ןעז םעד ןגעוו רעיונעג) ,1903 ףוס
 -ירַא יינ רעטנזיוט ייב .,סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ ץנערעפנָאק ַא ןעמוק
 ןטלַאהעגפיױא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןבָאה ןטנַארגימיא ענעמוקעגרעב
 וצ טיירגעגוצ ייז ןוא גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד וצ סערעטניא םעד
 -נוב לָאצ ַא .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעקיטרָא רעד ןיא לײטנָא ןעמענ ןענעק
 ןוא גניר-רעטעברַא ןופ סעשטנערב ןרָאװעג קיטייצכיילג ןענייז ןּפורג עשיד
 -ןוב יד .סנָאינוי:דיירט יד ןוא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןפלָאהעג
 ןבָאה (יקסנַאװעלק ןועמש) םיסקַאמ ןוא שטיווערוג ייסיָאמ .רד םיחולש עשיד
 -טנעצ רַאפ ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא טדערעג ןוא דנַאל ןרעביא ןרוט טכַאמעג
 עקירעמַא ןיא ןבילברַאפ זיא שטיווערוג יײסיָאמ ,ןשטנעמ רעטנזיוט רעקיל
 רעד ,גניר-רעטעברַא רעד ,דנַאלסור ןיא דנוב ןופ .ק.צ ןופ טַאגעלעד סלַא
 ןטקירטסיד עשידיי יד ,ןטפַאשקרעװעג עשידיי עטקינייארַאפ יד ,סטרעוורָאפ
 -ַאיצַאס רעד ןופ רעוט לָאצ ַא ךיוא יוװ ,(.ּפ.ס) יט רַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ
 ,דנוב ןרַאפ סעיצקַא יד ןפלָאהעג ןבָאה (.ּפ.ל.ס) ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטסיל
 ןטערטעגסױרַא ןענייז עסערּפ רעיײז ןוא ןטנעמעלע עכעלרעגריב יד תעב
 ןַא טריפעג ןוא ןעמוקעג דנוב ןופ חילש סלַא זיא 1906 רעבמעווָאנ) .ןגעק
 -- רעטעּפש רָאי ַא טימ ןוא רעביל קרַאמ עיצקַא-למַאז ןוא -גנורעלקפיוא
 ,(שטיװָאמַארבַא .ר

 -לַארטנעצ רעד טָאה 1907 רָאי ןבלַאה ןטשרש ןרַאפ טכירַאב ןייז ןיא
 ןעװעג עידומ עקירעמַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ דנַאברַאפ
 ןוא 11 דנַאלסור ןיא דנוב םוצ טקישעגרעביא טייצ רעד רַאפ טָאה רע זַא
 יד ןופ ןעמוקעג זיא הסנכה רעד ןופ טנעצָארּפ 40 .רַאלָאד טנזיוט ןבלַאה ַא
 -ינַאגרָא עלַאקידַאר ערעדנַא יד ןופ טנעצָארּפ 10 ,סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב
 -נוב יד ןופ טייקיטעט יד, .םידיחי ייב טלמַאזעג טנעצָארּפ 50 ןוא סעיצַאז

221 



 עסיורג ַא טליּפש -- טכירַאב רעד טגָאזעג טָאה -- סעיצַאזינַאגרָא עשיד

 סױרַא ןזייוו ןטסידנוב יד .גנוגעװַאב-רעטעברַא רענַאקירעמַא רעד ןיא לָאר

 -נָאמעד-טסעטָארּפ יד ןיא לײטנָא ןקיטכיט ַא ןעמענ ןוא טעטיױויטקַא ליפ

 80770 ןענייז רעטרע ךס ַא ןיא .וי.ַאא ןקיירטש עסיורג יד ןיא ,סעיצַארטס
 רעדילגטימ -- סעשטנערב עשיטסילַאיצָאס יד ןופ רעדילגטימ טנעצָארּפ

 ןיא .עיינ ךיוא ןדנירג ןוא סנָאינוי יד ןיא ןיירַא ןעייג ןטסידנוב ."דנוב ןופ
 -ןסַאמ 22 ןוא ןטַארעּפער עשידנוב 57 ןרָאװעג טנכייצרַאפ ןענייז רָאי ןבלַאה
 .(:** ןרושָארב עשידנוב טנזיוט 16 זיב טפיוקרַאפ ךיוא טָאה'מ .ןעגנולמַאזרַאפ

* 
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 -עט ַא טריפעג ןבָאה עּפָאריײא-ברעמ ןוא ילַארטנעצ ןופ רעדנעל יד ןיא
 סָאװ ,ןטנעדוטס עשידיי .ןענײארַאפ-רעטעברַא ןוא ןּפורג עשיטנעדוטס טייקיט
 עשיסור יד ןיא ןרידוטש טנעקעג טשינ עמרָאנ-טנעצָארּפ רעד בילוצ ןבָאה
 -ינוא עשידנעלסיוא ןיא טנרעלעג לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןבָאה ,ןלושכיוה

 -רַאפ ףיוא ןבָאה ייז ןשיווצ ןטסידנוב יד .סמוקינכעטילָאּפ ןוא ןטעטיזרעוו
 ,זירַאּפ ןיא .דנַאלסור ןיא דנוב ןופ ףמַאק םעד ןפלָאהעגטימ םינפוא ענעדיש
 ,רעטעברַא עשידיי ןעוועג ןענייז דנַאלשטיײד ןופ טעטש עקינייא ןוא ןָאדנַאל
 ןענייארַאפ ןוא ןּפורג ערעייז ןפַאשעג ןבָאה סָאװ ,דנַאלסור ןופ ןטנַארגימע
 -רַאפ ןעװעג ןענייז עלַא ייז .טייקיטעט רעלערוטלוק ןוא רעשיטילָאּפ רַאפ

 -רעי יד ףיוא טלייוװעגסיוא ןבָאה ייז סָאװ ,ָארויב-לַארטנעצ ַא ךרוד טקינייא
 -סיוא ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא ָארויב-לַארטנעצ סָאד .ןצנערעפנָאק עכעל

 .דנוב ןופ טעטימָאק ןשידנעל

 טכירַאב ןופ .ץנערעפנָאק עט-5 יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1906 ץרעמ ןיא
 ןבלַאהטרעדנָא ןופ ןענַאטשַאב זיא עיצַאזינַאגרָא עשידנעלסיוא יד זַא ,ןעז וצ זיא
 לָאצ רערעסערג ַא ץוחַא ,200 זיב טפַאשרעדילגטימ ַא טימ ןּפורג קילטנעצ

 ַא ןעװעג ןענייז ןּפורג יד .טעטש ליפ ןיא ןפרָאװעצ ןענייז סָאװ ,םידיחי
 ןייק ןרָאפעג רעטעּפש ןענייז עכלעוו ,רעוט עגנוי רַאפ לושיגנוטיירגוצ

 עלעירעטַאמ ןפַאש ןפלָאהעג ןבָאה ,טעברַא ערענָאיצולָאװער ןריפ דנַאלסור

 ןּפיצנירּפ עשידנוב יד ןכַאמ רעלוּפָאּפ ןוא דנוב ןרַאפ ןעלטימ

 "נָא לָאצ יד .ץנערעפנָאק עט6 יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1907 רַאונַאי ןיא
 2 ןוא ןּפורג-ףליה 15 טריטנעזערּפער ןֿבָאה ייז .48 ןעוועג זיא רעמענלייט

 -עג טלָאמעד טָאה עיצַאזינַאגרָא עטקינייארַאפ יד ,ןענײארַאפ-רעטעברַא

 ,רעדילגטימ 300 טלייצ
 -נעצ ןופ ןוא רעטרע יד ןופ ןטכירַאב טרעהעגסיוא טָאה ץנערעפנָאק יד

 -ידרָאָאק ױזַא יו ןסולשַאב ןעמונעגנָא ןוא טריטַאבעד טָאה'מ .ָארויב-לַארט
 -רַא ןגעוו ..ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ ןּפורג עקידנכערּפשטנַא טימ טייקיטעט יד ןרינ
 עקיטרָא יד ןיא ןטערטניײרַא ןפרַאד ייז זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא רעטעב
 קיטייצכיילג רעבָא ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ
 -עגסױרַא ךיז טָאה ץנערעפנָאק יד ,ןעניײארַאפ-רעטעברַא עשידנוב ןדנירג
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 טריטסיזקע'ס ואוו ,טעטש ענעי ןיא .ןעניײארַאכ עשיאייטרַאּפמוא ןגעק טגָאז
 ןדנוברַאפ ןייז ייז ןפרַאד ,עּפורג עשיטנעדוטס ַא ןוא ןײארַאפ-רעטעברַא ןַא
 ןגעוו ןסולשַאב ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיוא ןענייז'ס .ָארויב ַא ךרוד ךיז ןשיווצ
 יד ןופ טעברַא-גנודליב רעשיטַאמעטסיס ןוא טייקיטעט רעכעלרעניא רעד
 ןוא עדנַאנַאּפָארּפ רענײמעגלַא רעייז ןגעוו ךיוא יװ ,ןענייארַאפ ןוא ןּפורג
 רעד ןופ ןעמָאנ רעד זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ףוסל .דנוב ןרַאפ עיצַאטיגַא
 ןענייארַאפ-רעטעברַא ןופ עיצַאזינַאגרָא עטקינייארַאפ : ןייז לָאז עיצַאזינַאגרָא
 -נעצ ןופ רַאטערקעס רַאּפ .(=* דנַאלסױא ןיא דנוב ןופ ןפורג-ףליהטימ ןוא
 ,ןיקמורפ סירָאב טלייוועג ץנערעפנָאק יד טָאה ָארויב-לַארט
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 -רוטלוק ,ןענייארַאפ עלענַאיסעפָארּפ .9

 דנוב רעניילק ,עסערּפ ,טייקיטעט

 ,19077-1906 ןרָאי יד ןיא ,1905 רעבָאטקָא ןופ טסעפינַאמ ןשירַאצ ןכָאנ

 ןצונסיוא טװאורּפעג ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס ערענָאיצולָאװער יד ןבָאה

 ,טייקיטעט ענעפָא ןַא ןטיבעג עסיוועג ףיוא ןריפ וצ ידכ ,ןצעזעג עיינ יד

 טָאה'מ .דרערעטנוא ןיא ,לַאגעלמוא ןוט טזומעג טלָאמעד זיב ןבָאה ייז סָאװ

 ןעגנוטייצ עלַאגעל ןזָאלסױרַא ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןדנירג ןעמונעג

 סע טָאה סַאג רעשידיי רעד ףיוא .תורבח-סגנודליב ןענעפע ,ןלַאנרושז ןוא

 ,דנוב רעד ןוטעג רקיעב

 רעטעברַא עשידיי לָאצ רערעסערג ַא טימ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא

 -רַאפ ענעפַאשעג יד .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןפַאש ןטערטעגוצ ןעמ זיא

 דָאֹּפ ןפיוא יװ .ןעלקיװטנַא ךיז לַאמרָאנ טנָאקעג טשינ רעבָא ןבָאה ןענייא

 -עגוצ יד ןעלדנַאװרַאפ טלָאװעג ָאד ךיוא גנוריגער יד טָאה ,טיבעג ןשיטיל

 ןענייארַאפ עטעדנירגעג-יינ יד ףיוא .קזוח ַא ןיא טייהיירפ ןוא טכער עטגָאז

 .סעיסערּפער ןטיש ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה

 ,טריזינַאגרָא ןבָאה ןטסידנוב יד סָאװ ,ןענייארַאפ יד ןופ ןטוטַאטס יד ןיא
 ןשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס םעד טלעטשעגטסעפ ןבָאה סָאװ ,ןטקנוּפ ןעוועג ןענייז

 טוטַאטס ןיא .דנוב ןטימ גנודניברַאפ רעייז ןוא ןענייארַאפ יד ןופ רעטקַארַאכ

 -ןסַאלק ןופ ןדָאב ןפיוא טייטש רע זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג זיא ןייארַאפ ןדעי ןופ
 ענייז ןופ טנעצָארּפ רעסיוועג ַא ,דנוב ןופ גנוריפנָא יד טנעקרענָא ןוא ףמַאק
 רעיײטשרָאפ ַא ןײרַא טייג גנוריפנָא רעד ןיא ןוא דנב םעד רע טיג תוסנכה

 רעד טָאה טעטש לייט ןיא .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעקיטרָא רעד ןופ
 ןופ ןגַארפ ענײמעגלַא ןיא טכעריָאטעװ טָאהעג רעייטשרָאפ רעשידנוב

 ןיא ןרָאװעג טגָאזעג ךָאנ זיא טעטש עקינייא ןיא ,קיטקַאט ןוא םַארגָארּפ

 סָאד .םזירַאטנעמַאלרַאּפ ןופ ןדָאב ןפיוא טייטש עיצַאזינַאגרָא יד זַא ,טוטַאטס

 ,ןטסיכרַאנַא ןגעק טליצעג ןעוועג זיא

 -רַאפ ףיוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןוא טלדנַאהַאב ןענייז ןטוטַאטס יד
 -רַאּפ ןגעו ןטקנוּפ יד .ןכַאפ ערעדנוזַאב ןופ רעטעברַא יד ןופ ןעגנולמַאז

 לייוו ,ןפָארטעגנָא טשינ דנַאטשרעדיװ ןטסנרע ןייק ללכב ןבָאה טייקשיאייט

 רעד זַא ,טניואוועגוצ ןעוועג ןרָאי ןופ ךשמב ןענייז ןכַאפ יד ןופ רעטעברַא יד
 רעבירעד ןבָאה ייז ןוא ןפמַאק עשימָאנָאקע ערעייז טימ ןריפנָא לָאז דנוב

 סָאד .ךעלריטַאנ רַאפ דנוב ןטימ גנודניברַאפ רעד ןגעוו ןטקנוּפ יד ןטלַאהעג

 לָאצ ַא ןיא .םעד וצ טפַאשרענגעק ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס זַא ,טשינ טסייה
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 ,,ך.ס ,,ם.9.9 ,.פ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא ןעוועג ןענייז'ס ואוו ,רעטרע
 ַא טַאהעג ללכב ןבָאה סָאװ ,עדעדנַא ןוא ןטסיכרַאנַא ,ןטסימייס ,טיצ-ילעוּפ ,.ס.ס
 -עג טריטוקסיד עגַארפ יד זיא ,רעטעברַא עשידיי יד ןשיוװצ העּפשה עכַאװש
 טקנופדנַאטש םעד טקידיײטרַאפ ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עטנָאמרעד יד  .ןרָאװ
 טעװ סָאד זַא ,טביולגעג ןבָאה ייז ,טײקלַארטיײנ ןוא טײקשיאיײטרַאּפמוא ןופ
 קיגנעהּפָאמוא .ןסטַאמ:רעטעברַא עטיירב יד וצ רעיױט ןוא ריט ןענעפע ייז
 -רַאּפמוא טשרמולכ ערעייז ןענייז ,טרידנַאנַאּפָארּפ ןבָאה ייז סָאװ ,םעד ןופ
 -ַאגרָא עלענָאיסעּפָארּפ עשיאיײטרַאּפ ןעועג שיטקַאפ ןענייארַאפ עשיאייט
 ,סעיצַאזינ

 ,ףמַאק ןשימָאנָאקע ןטימ טריפעגנָא ןבָאה ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד
 -ער ,ןקיירטש טריפעגכרוד ,םיטַאבעלַאב יד וצ ןעגנורעדָאפ טלעטשעגסױרַא
 ןיא .עזָאלסטעברַא יד רַאפ ןגרָאז טוואורּפעג ןוא טיײצ-סטעברַא יד טרילוג
 רעמענרעטנוא יד זַא ,ןרָאװעג טפמעקעגסיוא זיא רעצעלּפ-סטעברַא ייר ַא
 טרָאד .ןייארַאפ ןופ ןסיוװ ןָא רעטעברַא ןגָאזּפָא רעדָא ןעמענוצ טשינ ןלָאז
 טַאהעג ןענייארַאפ יד ןבָאה ,טריזינַאגרָא טוג ןעוועג ןענייז רעטעברַא יד ואוו
 רענייר רעד ץוחַא .רעטעברַא יד ייב יא ,םיטַאבעלַאב יד ייב יא ןעזנָא סיורג
 -לוק טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז ןענייארַאפ יד ןבָאה ,טעברַא רעלענָאיסעּפָארּפ
 "יב ,ןעגנולעטשרָאפ ,ןעגנוזעלרָאפ ןענעדרָאנײא -- טייקיטעט רעלערוט
 ,ןקיירטש עשיטילָאּפ טריזינַאגרָא טָאה דנוב רעד ןעוו .ןבולק ןוא ןקעטָאילב
 -רַאפ יד ךיוא ןענייז ,סעיצקַא עשיטילָאּפ ערעדנַא רעדָא סעינַאּפמַאק-לַאװ
 רעטעברַא עשידיי רעטנזױט רעקילטנעצ .םעד ןיא וויטקַא ןעוועג ןענייא
 .ןענייארַאפ עטעדנירגעג-יינ יד ןיא טריפעגניירַא דנוב רעד טָאה

 -עג טָאה'מ .טריזילַאגעל ןעוועג טשינ בױהנָא ןיא ןענייז ןענייארַאפ יד
 -- ןענייארַאפ יד ןופ ץנעטסיזקע רעד ןגעוו טייקכעלטנפע רעד ןיא ןדלָאמ
 .ןעוועג אצוי םעד טימ ןוא (1905) טסעפינַאמ-רעבָאטקָא ןשירַאצ ןופ ךמס ןפיוא
 טמיטשַאב טָאה סָאװ ,ץעזעג ַא סױרַא רעבָא זיא 1906 ץרעמ (4) 17 םעד
 רעטלַא רעד בילוצ יא .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ רַאפ תונקת עלַאגעל
 בילוצ יא ,ןענַאגרָא-גנוריגער יד טימ אשמו-עגמ ַא ןדיימוצסיוא טייהניואוועג
 ןופ טייקיטעט יד ןרעטש ןוא ןצענערגַאב טעװ ץעזעג רעד זַא ,ארומ רעד
 -ַאגעל רעד טימ טלייאעג טשינ ךיז רעוט עשידנוב יד ןבָאה ,ןענייארַאפ יד
 .גנוריזיל

 -רַאפ יד ןיא זיא ץנעטסיזקע רעייז ןופ םישדח עטשרע יד ןופ ךשמ ןיא
 -קינָאה עטשרע יד ןיא .גנורעדנע עקיטכיוו ַא ןעמוקעגרָאפ אפוג ןענייא
 -עברַא עלַא טעמכ ,ןסַאמ עטסטיירב יד ןגיוצעגוצ ןענייארַאפ יד ןבָאה ןכָאװ
 טייקיטעט רעיײז ,ענעפָא ןעװעג ןענייז ןענייארַאפ יד .ןכַאפ יד ןופ רעט
 -עגרָאפ ןענייז ןעגנולמַאזרַאפ .וויטַאריּפסנָאק טשינ ןרָאװעג טריפעג זיא
 םעטָא רערענָאיצולָאװער רעד -- םזַאיזוטנע טימ ךרודַא ןענייז ןוא טפָא ןעמוק
 םיטַאבעלַאב יד וצ ןעגנורעדָאפ עטלעטשעגסורַא יד .טכױהַאב ןעמעלַא טָאה
 ײַצילָאּפ יד ןוא -- טייצ עצרוק ַא קעװַא זיא'ס .ןענואוועג טכייל ןעמ טָאה
 יד ןקָארשעגּפָא דלַאב ןבָאה תופידר יד .ןענייארַאפ יד וצ ןעמונעג ךיז טָאה
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 רעד ןיולב זיא ןבילבעג ,רעטעברַא עטלקיװטנַא-קינייו ןוא עקידוועקערש
 ךיוא טייקיטעט יד ןיא ענַאל ַאזַא ייב .,דרַאגנַאװַא רעטלושעג-שיטילָאּפ
 ןַא ןפור וצ טייקכעלגעמ ןייק ןעוװעג טשינ ןיא'ס .ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא
 טָאה'מ .,ןלַאקָאל ענעפָא ןטלַאה וצ ,רעדילגטימ יד ןופ גנולמַאזרַאפ ענײמעגלַא

 ןטעברַא קירוצ ןביוהעגנָא טָאה'מ ןוא רעייטש-סדילגטימ ןייק טלָאצעג טשינ
 .רעגייטש ןוויטַאריּפסנָאק ןטלַא ןפיוא

 סעיצַאזינַאגרָא יד וצ טקישעגרעדנַאנַאפ .ק.צ רעד טָאה 1906 ינוי ןיא
 ןריזילַאגעל ןלָאז ייז זַא ,טגיילעגרָאפ טָאה רע ןכלעוו ןיא ,רַאלוקריצ ַא דנוב ןופ

 יד :עדנגלָאפ ןעוועג ןענייז םעד רַאפ ןוויטָאמ יד .ןענייארַאפ ,פָארּפ יד
 -יירפע ענעפורעג -ױזַא יד ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז סָאװ ,ןענייארַאפ ,פָארּפ
 טימ .ןסַאמ עטיירב טּפַאכעגמורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ןבָאה ,"געט-סטייה
 זיולב .ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא יז ןענייז עיצקַאער רעד ןופ גנוקרַאטשרַאפ רעד
 -ינַאגרָא עלענָאיסעפָארּפ ַא .קיטעט ןעוועג ןענייז (ןעגנוטלַאװרַאפ) סָארויב יד

 ןַא .ןסַאמ עטיירב טקיניײיארַאפ יז ןעוו ,ןיז ַא טלָאמעד רָאנ טָאה עיצַאז
 טשינ עיצַאזינַאגרָא-ןסַאמ ןייק ןעק עיצַאזינַאגרָא עלענָאיסעּפָארּפ עלַאגעלמוא

 ןפיוא ןענייארַאפ יד ןופ ןעמַאר עלַאגעל יד ןייז טשינ ןלָאז סע גנע יװ ,ןייז

 ןטלַאהוצרעטנוא ןטייקכעלגעמ ערעסערג ןבעג ךָאד ייז ןענעק ,ץעזעג ןופ ךמס
 ,סָארויב עלַאגעלמוא יד רעדייא ןסַאמ יד ןופ ףמַאק ןלענָאיסעּפָארּפ םעד
 טעברַא עשיטקַאפ יד ןריפסיוא םייב זַא ,ןעימַאב ךיז ןעמ ףרַאד םעד ץוחַא ןוא
 יד ןיא .ןעמַאר עכעלצעזעג יד טימ ןענעכער ךיז רעקינייו סָאװ ןעמ לָאז
 ןטכיש עכלעזַא ןעיצנײרַא ןענעק ךיוא ןעמ טעװ ןענייארַאפ עטריזילַאגעל
 רעד בילוצ .ןייג טשינ ןייארַאפ ןלַאגעלמוא ןַא ןיא ןלעוװ סָאװ ,רעטעברַא

 ןפַאשַאב ןוא ףמַאק ןלענָאיסעּפָארּפ םעד רעסעב ןריזינַאגרָא וצ טייקיטיונ
 ןיא זיא סָאװ ,ןסַאמ ערעטיירב ןקינייארַאפ ןענעל ךיז ןלָאז סע ואוו ,ןערטנעצ
 ןעמוקעג דנוב ןופ .ק.צ רעד זיא --- ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ןופ ןסערעטניא יד
 ,(:** ןריזילַאגעל ןענייארַאפ יד ףרַאד'מ זַא ,ריפסיוא םוצ

 ןשידנוב ןופ הצע יד טגלָאפעג ןבָאה ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ לָאצ ַא

 -ןנַא טַאהעג ןענייארַאפ יד ןבָאה ןריזילַאגעל ןכָאנ .טעטימָאק-לַארטנעצ

 טשינ ןלָאז ןענייארַאפ יד זַא ,ןבעגעג גנוטכַא טָאה יײצילָאּפ יד ,תורצ ערעד
 ןעמוק ןגעלפ ןעגנולמַאזרַאפ-רעדילגטימ יד ףיוא .ץעזעג ןפיוא ןייז רבוע

 טדער'מ יצ ,ןשטנעמ עקיטייז ןייק ָאטשינ ןענייז'ס יצ ןעז וצ ןטנַאיצילָאּפ
 בילוצ ןסױטשנעמַאזװצ ןעוועג ןענייז טפָא .םינינע עשיטילָאּפ ןגעוו טשינ
 וצ טרעדָאפעג טָאה רעײטשרָאפ-ײצילָאּפ רעד ןעוו .ךַארּפש רעשידיי רעד
 -ַאפ ויטַארטסנָאמעד ןעמ טָאה ,שידיי ןדייר טזָאלעג טשינ ןוא שיסור ןדייר
 יילרעלכ ןדנעװנָא טזומעג רעבירעד טָאה'מ .גנולמַאזרַאפ יד טזָאלעגרעדנַאנ

 עקיטכיוו ַאזַא .ץעזעג םעד ןיײגוצמורַא ןוא יײצילָאּפ יד ןרַאנוצּפָא תולובחת
 -רַאפ ןעוועג ץעזעג ןטיול זיא קיירטש ַא ןריפ ןוא ןריזינַאגרָא יו עיצקנופ
 ןעמ ןוא ןײארַאפ ןופ גנוטלַאװרַאפ יד ןוט טרָאטעג טשינ טָאה סָאד .,טרעוו
 ןלַאפ בור ןיא ןענייז סָאװ ,ןטעטימָאק-קיירטש עמייהעג ןפַאש טזומעג טָאה
 .רעדילגטימ-גנוטלַאװרַאפ עבלעז יד ןופ ןענַאטשַאב עקַאט
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 לָאצ עסיורג ַא ןגױאווַאב ןבָאה תופידר ןוא ןעגנורעטש עשיאייצילָאּפ יד
 ןגָאװצסױרַא ךיז ןצנערעפנָאק ןָאיַאר עקינייא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב
 -עג טשינ רעבירעד זיא'ס .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןריזילַאגעל ןגעק
 -על-טשינ יא עלַאגעל יא טריטסיזקע ןבָאה'ס .טייקכעלטייהנייא ןייק ןעוו
 .ןענייארַאפ עטריזילַאג

 ןענייארַאפ יד ןבָאה ןעגנוגנידַאב ערעדנַא ןוא טרָא ,טייצ ןופ קיגנעהּפָא
 טימ טעטש 2 ןעמענ ןלעװ רימ .לָאר ערענעלק רעדָא ערעסערג ַא טליּפשעג
 טנַאזעג זיא שזדָאל ןופ טכירַאב ַא ןיא ,טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעסיורג ַא
 -נוא לָאר עסיורג ַא ןליּפש גנוגעװַאב-קיירטש רעקיטציא רעד ןיא : ןרָאװעג
 זיא טייקיטעט רעייז .ןרינָאיצקנופ ןענייארַאפ 9 .ןענייארַאפ .ּפָארּפ ערעז
 ףיוא גנוקריוו ַא ייז ןבָאה ךָאד ,ןעגנוגנידַאב עשיאייצילָאּפ יד בילוצ ךַאװש
 ,םלוע רעסיורג ַא טמוק סעזרעב יד ףיוא .ךיז ןעלקיװטנַא ייז ןוא ןסַאמ יד
 -ַאיב ןופ טכירַאב ַא ןיא -- ,( דנַאטשוצ-רעטילימ ןפיוא טקוקעג טשינ
 עטיירב ןייק רעבירעד ןענעק ןוא לַאגעלמוא ןענייז ןענייארַאפ יד : קָאטסיל
 עכעלטע וצ ןבירשרַאפ ךיז ןבָאה'ס ואוו ןענייארַאפ ןיא .ןריפ טשינ טייקיטעט
 ןסַאמ עטיירב יד .קילטנעצ עכעלטע וצ ןבילבעג ןענייז ,רעדילגטימ טרעדנוה
 ןייק .ןרָאװעג טליפרעד טשינ ןענייז ןעגנונעפָאה ערעייז לייוו ,קעװַא ןענייז
 -עג טָאהמ .ןריפ טנעקעג טשינ ךיוא ןעמ טָאה טעברַא-רוטלוק עטיירב
 ,(6** םי ןיא ןּפָארט ַא יו ןעוועג זיא'ס רעבָא ,ןוט סעּפע טוואורּפ

6 

 טיובעג ךָאד ןעמ טָאה ןעגנורעטש ערעיוהעגמוא יד ףיוא טקוקעג טשינ
 -עגסיוא ןוא טיובעגרעביא ןעמ טָאה ןענייארַאפ עטלַא ,ןענייארַאפ עיינ
 ןופ --- ןענייארַאפ עטסטלע 2 יד ןעוועג ךיוא ןענייז ייז ןשיווצ .טרעטיירב
 ,רעברַאג ןוא רעטשרעב

 רעד טָאה ,עיצַאזינַאגרָא עקידנרינַאיצקנופ-טוג ןוא עלַאגעלמוא ןַא יו
 ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ןרָאי רעקיצניינ יד ןופ ךָאנ טריטסיזקע דנוב-רעטשרעב
 רָאי םעד ןופ רעבמעטּפעס ןיא ,ןרָאװעג טריזינַאגרָאער רע זיא 1906 ןיא
 סלַא טוטַאטס םעיינ ַא ןעמונעגנָא ןוא רָאפנעמַאזוצ ַא ןטלַאהעגּפָא רע טָאה
 -עג ןענייז'ס .רעכַאמ-לטשרעב ןוא רעטשרעב עשידיי ןטפ דנַאברַאפ-לַארטנעצ
 רעד ןופ רעטרע עקיטכיו עלַא ןופ -- טעטש 14 ןופ ןטַאגעלעד 17 ןעוװ
 -ַאגרָא 1,530 טריטנעזערּפער ןבָאה ןטַאגעלעד יד .עירטסודניא-רעטשרעב
 -ַאב טימ ןטַאגעלעד 6 ןעוועג ךיוא ןענייז 17 יד ץוחַא .רעטעברַא עטריזיג
 םענעמונעגנָא ןיא .דנוב ןופ .ק.צ ןופ רעייטשרָאפ ַא יז ןשיװצ ,טכער-גנוטַאר
 -רעכַאמלטשרעב ןוא רעטשרעב ,פָארּפ רעד; :ןרָאװעג טגָאזעג זיא טוסַאטס
 ןשירַאטעלָארּפ ןופ ןּפיצנירּפ יד טימ םכסה ןיא טייקיטעט ןייז טריפ ןייארַאפ
 לא ןופ גנוטלַאװרַאפ יד .'דנוב' ןֹופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןוא ףמַאקנסַאלק
 ןבילקעגסיוא ףרַאד -- טוטַאטס רעד טגָאזעג טָאה -- גנולײטּפָא רעקיטרָא
 יו ןרָאפנעמַאװצ ףיוא .ןעגנולמַאזרַאפ-רעדילגטימ ענײמעגלַא ףיוא ןרעוו
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 -רַאפ עקיטרָא יד ןופ ןוא גנוטלַאװרַאפ-לַארטנעצ רעד ןופ ןעגנוציז יד ףיוא
 ,טכער-םיטש טימ דנוב ןופ רעייטשרָאפ ַא ןקילײטַאכ ךיז ףרַאד ןעגנוטלַאװ
 -יקולח דנַאברַאפ-לַארטנעצ ןופ רָאפנעמַאזוצ-גנודנירג ןפיוא טָאה ץלַא סָאד

 לָאז'מ יצ עטַאבעד ערעגנעל ַא ןעוועג זיא ןגעקַאד ,ןפורעגסױרַא טשינ תועד
 -עג ןעמונעגנָא זיא טייהרעמ רעסיורג ַא טימ .,ןריזילַאגעל ןייארַאפ םעד
 ןופ טקנוּפדנַאטש רעד קיטכיר זיא לעיּפיצנירּפ םגה זַא ,סולשַאב ַא ןרָאװ
 -ַאב עשיאייצילָאּפ יד בילוצ ןוט טשינ רעבָא סע ןעמ ףרַאד ,עיצַאזילַאגעל

 -ַאגרָא ןטערטוצ ןסָאלשַאב ךיוא טָאה רָאפנעמַאװצ רעבלעז רעד .ןעגנוגניד
 ,(=** ךעכַאמלטשרעב ןוא רעטשרעב עשידיי-טשינ יד ןריזינ

 -עפ ףוס .עיצַאזינַאגרָא רעייז טיינַאב ןבָאה רעטעברַא-רעברַאג יד ךיוא
 ,דנוב-רעברַאג ןטיײינַאב ןופ רָאפנעמַאוצ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1907 רַאורב
 טימ רעטרע 16 ןיא סעיצַאזינַאגרָא 18 טריטנעזערּפער ןבָאה ןטַאגעלעד 6
 ,רעטעברַא עטריזינַאגרָא לָאצ יד .טנזיוט 8 ךרעב ןופ טפַאשרעדילגטימ ַא
 ייז ןופ --- 4,190 ןעוועג זיא ,רָאפנעמַאזוצ םוצ ןטַאגעלעד טלייוועג ןבָאה סָאװ
 ,עטיל ןופ ןעמוקעג ןענייז ןטַאגעלעד יד .ןטטירק 1,815 ןוא ןדיי 5
 ןופ .ק.צ ןופ רעיײטשרָאפ ַא ןעוועג ךיוא זיא'ס .ןטנגעג ערעדנַא ןוא ןליוּפ
 ,ןטקנוּפ 19 שזַא ןעמונעגמורַא טָאה גנונדרָא-גָאט יד ,(טַאטשנעזייא .א) דנוב
 -רַאפ ןלַארטנעצ םענײמעגלַא ןַא ןדנירג וצ ןסָאלשַאב טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד

 -עד-לַאיצָאס ןייז תבוטל טגָאזעגסױרַא ךיז ןוא רעטעברַא-רעברַאג ןופ ןייא
 .עיטַארקָאמעדילַאיצַאס רעד טימ גנודניברַאפ ןוא רעטקַארַאכ ןשיטַארקָאמ
 ענענַאטשעגּפָא ליפ ןַארַאפ ךָאנ ןענייז רעטעברַא-רעברַאג יד ןשיוװצ יוװ ױזַא
 ,ןענייארַאפ עקיטרָא עלַארטיײנ ךיוא ןפַאש וצ רַאבזָאלרעד זיא ,ןטנעמעלע
 .עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס ןיא ןעלדנַאװרַאפ וצ ייז ןבערטש רעבָא ףרַאד ןעמ
 ידכ ,סעיצקעס עלַאנָאיצַאנ ןרעו ןפַאשעג ןלָאז ןענייארַאפ עקיטרָא יד ןיא
 ןענעכער ךיז לָאז'מ ןוא טעברַא עלערוטלוק ַא ןריפ וצ ךעלגעמ ןייז לָאז'ס

 רעד .רעדילגטימ יד ןופ ןטייקרעדנוזַאב ןוא ןטּכַאשנגיײא עלַאנָאיצַאנ יד טימ
 -רַאפ עקיטרָא יד ןריזילַאגעל רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיוא ךיז טָאה רָאפנעמַאזוצ
 עמיטש-רעברַאג יד גנוטייצ ַא ןבעגסױרַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס .ןענייא
 יד ןופ רעייטשרָאפ יד ױזַא יו םעד ןגעוו ,שיסור ןוא שיליוּפ ,שידיי ןיא
 -רעברַאג ןופ גנוריפנָא רעד ןיא ןטערטרַאפ ןייז ןלָאז ןעײטרַאּפ ,מעד .צָאס
 (ָארויב) גנוטלַאװרַאפ רעלַארטנעצ רעד ןבעגעגרעביא ןעמ טָאה ,דנַאברַאפ

 -ַאב ערעדנַא לָאצ ַא ןוא טוטַאטס ַא ןעמונעגנָא ךיוא ןבָאה ןטַאגעלעד יד

 ,ןסולש

 -ווָאק ןיא לַאגעלמוא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא רָאפנעמַאזוצ-רעברַאג רעד

 רָאפנעמַאזוצ ןופ טרָא םוצ .בוטש-רעלעק ןיא רעטסוש ַא ייב עקדָאבָאלס רענ
 ןרעביא .ךעלסעג ןוא ןסַאג ענעדישרַאפ ךרוד קיטכיזרָאפ ןעגנַאגעג ןעמ זיא
 םעד זיב ןַאמעינ ךייט ןופ זייא ןרעביא ,ענוװָאק ןופ רטנעצ ןיא געוו ןצנַאג
 םינמיס עוויטַאריּפסנָאק טימ ןוא ןלורטַאּפ ןענַאטשעג ןענייז הריד סרעטסוש
 רעייטשרָאפ רעד טריפעג טָאה ץיזרָאפ םעד .ןייר זיא געוו רעד זַא ,ןזיוועג
 -כעלב בייל ןבעגעגּפָא טָאה טכירַאב םעד .ןידוי-טַאטשנעזייא ייסיא דנוב ןופ
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 -וצ םייב לָאר-טּפיוה יד טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,(עטַאט רעד םַארבַא) ןַאמ
 .א ןעוועג ךיוא זיא דנוב ןופ רעיײטשרָאפ סלַא .רָאפנעמַאזוצ םעד ןטיירג
 ןופ 6 ,דנוב ןופ רעדילגטימ ןעוועג 19 ןענייז ןטַאנעלעד יד ןופ .קַאװטיל

 ,(?י* ,ם.ס ןופ 1 ןוא .פא.ד.ס.ר

3: 

 לא לא

 ענעדישרַאפ ןופ רעטעברַא ןופ ןענייארַאפ טעדליבעג ךיז ןבָאה'ס יו ױזַא
 ןפַאשעג ןפרַאד רעטרע יד ףיוא זַא ,ןטלַאהעג דנוב רעד טָאה ,ןטעטילַאנָאיצַאנ
 ןטערטרַאפ ןלָאז סָאװ ,סעיסימָאק עלענָאיסעּפָארּפ עשיאייטרַאּפ-ןשיװצ ןרעוו
 לָאז עבַאגפיוא רעייז ןוא ןענייארַאפ .פָארּפ עלַאנָאיצַאנ ןוא עשיאייטרַאּפ עלַא
 ייד ַא ןיא .םינינע עלענָאיסעפָארּפ ענײמעגלַא טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ ןייז
 עבלעז סָאד ןוא ןריפכרוד סָאד טימַאב ךיז רעוט עשידנוב יד ןבָאה רעטרע
 ,בַאטשסַאמ-דנַאל ןיא ןוטעג ךיוא ייז ןבָאה

 עלַארטנעצ ןפַאש וצ ןעגנואימַאב ןרָאװעג טכַאמעג ךיוא ןענייז 7

 ןילָאװ ןיא דנב ןופ טעטימָאק ןָאיַאר רעד .,ןכַאפ צערעדנַא ןופ ןענייארַאפ

 .רעטעברַא-ןַאלעצרָאּפ ןופ ןייארַאפ ןלַארטנעצ ַא ןריזינַאגרָא ןטערטעגוצ זיא

 ךיז טָאה וװָאסירָאב ןיא רעטעברַא-ךעלעבעווש ןופ ןייארַאפ רעשידנוב רעד
 טנגעג-ברעמ-ןופצ ןיא ךַאפ םעד ןופ ןענייארַאפ עקיטרָא עלַא טימ ןדנוברַאפ
 -עג טָאה ןעגנואימַאב עכעלנע .ץנערעפנָאק ַא ןטלַאהוצּפָא טגיילעגרָאפ ןוא

 ,עיסימָאק ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס .ענליוו ןופ ןייאדַאפ-רעדיינש רעד טכַאמ
 -ברעמ-ןופצ ןיא ןענייארַאפ-דעדיינש ןופ ץנערעפנָאק ַא ןריזינַאגרָא לָאז סָאװ
 ןופ ץנערעפנָאק רעד ןיא וויטקַא ןעוועג ןענייז ןענייארַאפ עשידנוב .טנגעג
 -ַאב ןרָאװעג טכַאמעג ךיוא ןענייז'ס ,דנַאלסור-םורד ןיא רעטעברַא-רעדיינש
 .עטלעטשעגנָא-סלדנַאה יד ןשיוװצ טעברַא יד ןריזילַארטנעצ וצ ןעגנואימ

 טָאה ,ןענייארַאפ לָאצ ערעסערג ַא טריטסיזקע טָאה'ס ואוו ,טעטש יד ןיא
 -טייהנייארַאפ וצ ליצ םעד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,סָארויב-לַארטנעצ ןפַאשעג ןעמ
 ןענייז ןענייארַאפ יד ואוו ,טרָאד וליפא .טייקיטעט יד ןרינידרָאָאק ןוא ןכעל
 ןטיול לייוו ,לַאגעלמוא ןייז טזומעג סָארויב-לַארטנעצ יד ןבָאה ,לַאגעל ןעוועג
 ןשיוװצ ןדנוברַאפ ןייז טרָאטעג טשינ ןענייארַאפ ערעדנוזַאב יד ןבָאה ץעזעג
 ,עשרַאװ ןיא סָארויב-לַארטנעצ עכלעזַא טריטסיזקע ןבָאה 1907 ןיא .,ךיז
 =: טעטש ערעדנַא ןוא קסיורבָאב ,וועליהָאמ ,קסניווד ,ענווָאק ,ענליוו

 -נָאק עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ עװקסָאמ ןיא זיא 1905 רעבמעווָאנ ןיא
 ןטַאגעלעד קינייװ ,דנַאלסור ןיא ןענייארַאפ ,ּפָארּפ ןופ רעייטשרָאפ ןופ ץנערעפ
 -גָאט ַא ןוא ןימַאלוגער ַא טעברַאעגסיױא טָאה ץנערעפנָאק יד .ןעמוקעג ןענייז
 -קעיָארּפ ןעוועג זיא סָאװ ,רָאפנעמַאזוצ רעדנעלסורלַא ןטשרע ןרַאפ גנונדרָא
 -ָאװער עשימרוטש יד בילוצ .רעבמעצעד שדוח ןיא ןייז לָאז רע זַא ,טריט
 ןעמוקעגרָאפ טשינ רע זיא ןשינעעשעג ערענָאיצול

 1379 ןופ געט יד ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא ץנערעפנָאק עטייווצ יד
 טימ 10 ןוא טכער-םיטש טימ ןטַאגעלעד 18 ןענייז ןעוועג ,1906 ץרעמ
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 רעוועיק יד זייוולייט ןוא רעשזדָאל ,רעװעשרַאװ ,רענליוו יד ,טכער-גנוטַארַאב

 ןטַאגעלעד יד ןשיװצ .ןטסידנוב ךרוד ןטערטרַאפ ןעוועג ןענייז ןענייארַאפ

 ,.פ.ַא.ד.ס.ר :ןעײטרַאּפ יד ןופ רעייטשרָאפ ןעוועג ןענייז טכער-גנוטַארַאב טימ

 יד טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה ץנערעפנָאק יד ..ר.ס ןוא .ס.9.9 ,.ל.ּפ.ק.ד.ס ,דנוב

 -ָאיסעּפָארּפ רעד רַאפ לעוטקַא ןעוועג טלָאמעד ןענייז סָאװ ,ןגַארפ ענײמעגלַא

 "נָא ןבָאה ןטַאגעלעד יד .םינינע עלענָאיצַאזינַאגרָא טימ ןוא גנוגעװַאב רעלענ

 -סורלַא ןטשרע םעד ןטיירגוצ ןגעוו ךיוא יז ןשיווצ ,ןסולשַאב ייד ַא ןעמונעג

 ,רָאפנעמַאזוצ רעדנעל

 5 ןופ עיסימָאק-ריזינַאגרָא ןַא ןבילקעגסיוא ץנערעפנָאק יד טָאה ףוסל

 עיסימָאק-ריזינַאגרָא רעד ןיא זיא ןטסידנוב יד ןופ .רעטערטרַאפ 5 ןוא ןָאזרעּפ

 וַאלסינָארב ןוא רעביל קרַאמ --- רעטערטרַאפ סלַא ןוא קַאװטיל .א ןײרַא

 -עפער לָאצ ַא טמיטשַאב טָאה עיסימָאק-ריזינַאגרָא יד .(רעצלעז) רעסָארג

 גנונדרָא-גָאט רעד רַאפ טנכיײצעגנָא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןגַארפ יד ןגעוו ןטנער

 יד :ןעװעג ןענייז ןטנערעפער עטמיטשַאב יד .רָאפנעמַאזוצ ןטשרע ןופ

 .מ ,(וועינדור .וו) ווָארַאזַאב ,סואווראּפ ,וָאצלָאק ,ב ,וװָאטרַאמ .ל ,ווָאנַאזַאיר

 ןענעייל טפרַאדעג ןבָאה ןטסידנוב יד ןופ .ערעדנַא ןוא (שטיוועינירג) ןַאגָאק

 ,(:+ רעביל קרַאמ ןוא יקסװָאסָאק רימידַאלװ ןטַארעפער

 "וצ םוצ ןעגנוטיירגוצ עקיטיונ יד טכַאמעג טָאה עיסימָאק-ריזינַאגרָא יד

 ,ןימרעט םעד ןקוררעביא לָאמ עכעלטע טזומעג טָאה יז רעבָא ,רָאפנעמַאז

 -עטניארַאפ עקירעהעג ןייק ןעוועג טשינ זיא ןענייארַאפ עקיטרָא יד ןיא לייוו

 ַא ןעמוקַאב ןיא ןענַאטשַאב רעבָא זיא טייקירעװש-טּפיוה יד .גנוריסער

 רעד זַא ,טלָאװעג טָאה'מ .רָאפנעמַאזוצ םעד לַאגעל ןטלַאהוצּפָא שינעביולרעד

 טָאה'מ .רעויטַאטנעזערּפער ַא ,רעסיורג ַא ןייז לָאז רָאפנעמַאוצ רעטשרע

 עשיטסילַאיצָאס יד ןופ רעייטשרָאּפ טכעריגנוטַארַאב טימ ןדַאלעגנייא ךיוא

 ..ל.ּפ.ק.ד'ס ,.ס.פיפ ,ּפ.ַאד.ס עשיטעל ,דנב ,ר.ס ,ּפַאיד.ס.ר :ןעײטרַאּפ

 ןיא ןעוועג 1907 רעמוז ןענייז עיסימָאק-ריזינַאגרָא רעד ןופ תועידי יד טיול

 ַא .רעדילגטימ טנזיוט 246 טימ ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ 652 דנַאלסור

 יַאזוצ רעטנַאלּפעג רעד ןוא ןעמוקַאב טנעקעג טשינ ןעמ טָאה שינעביולרעד

 .ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא טשינ זיא רָאפנעמ

 ןופ ןרָאפנעמַאװצ יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןטַאגעלעד עשידנוב

 רענעי ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןענייארַאפ ,פָארּפ רעדנעלסור עלַארטנעצ ענלצנייא

 14 םעד .תודוסי ערעטיירב ףיוא טיובעגרעביא ךיז רעדָא טעדנירגעג טייצ

 ץנערעפנָאק עקיגָאט:10 ַא ןבױהעגנָא דנַאלניפ ןיא ךיז טָאה 1907 לירּפַא

 57 ןופ ןטַאגעלעד 71 יד ןשיװצ ,ןענייארַאפ-רעקורד ןופ רעיײטשרָאּפ ןופ

 יָאס 7 ,ןטסידנוב 8 ,סעקיוועשנעמ 26 ןעוועג ןענייז טעטש 45 ןיא ןענייארַאפ

 ןוא .ד.ס עשילױוּפ 3 ,סעצווָאס .ס 4 ,סעקיװעשלָאב 4 ,ןרענָאיצולָאװערילַאיצ

 ןעװעג ךיוא ןענייז ןטסידנוב ,(:* עשיאיײטרַאּפמוא ערעדנַא יד ,טסימייס 1

 -ַאװצ עלענָאיסעּפָארּפ ערעדנַא ןוא ןצנערעפנָאק-רערעל רעדנעלסור ףיוא

 ןופ ץנערעפנָאק רעדנעלסור רעד ףיוא ןענייז 1907 דַאורבעפ ןיא ,ןרָאפנעמ
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 ,שזדָאל ןיא ןייארַאפ ןשידנוב ןופ ןטַאגעלעד ןעוועג ךיוא רעטעברַא-ליטסקעט
 .רעדילנטימ טנזיױט 2 ךרעב טלייצעג טָאה סָאװ

4 
 יא *+

 ןשימָאנָאקע םעד טײקמַאזקרעמפיוא ליפ רעייז טקנעשעג טָאה דנוב רעד
 -עפָארּפ יד ןעיובפיוא ןופ טעברַא רעד ןוא רעטעברַא עשידיי יד ןופ ףמַאק
 -עּפס ַא ןרָאװעג ןפַאשעג 1907 ןיא זיא קעווצ םעד וצ .ןענייארַאפ עלענָאיס
 : טרעהעג ןבָאה ריא וצ ,דנוב ןופ .ק.צ םייב עיסימָאק עלענָאיסעּפָארּפ עלעיצ
 בייל ,יקסנעב-ןָאסניװעל סירָאב .רד ,ונל-יקסנַאשזָאג לאומש ,סַארַאט-ץכ דוד
 רעייטשרָאפ סלַא חנ-יענטרָאּפ לאיתוקי ןוא עטַאט רעד סםַארבַא"ןַאמכעלב
 סעגַאלייב עלעיצעּפס טפָא ןבעגוצסױרַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס ..ק.צ ןופ
 רעד ןופ ןרעמונ 8 ןענישרעד ןענייז'ס .גנוטייצ-גָאט רעשידנוב רעד וצ
 .(ןבעל ןלענַאיסעּפָארּפ ןופ ךיוא) ןבעל עלענָאיסעּפָארּפ סָאד .נאא עגַאלייב
 -על ,ב ,יקסנַאשזָאג ,ש ,יקסנַאמעינ-װָאדלעז .א טעברַאעגטימ טרָאד ןבָאה'ס
 לָאצ ַא ךיוא יו ,ערעדנַא ןוא (לאימחר) ןייטשנייו ןרהא ,יקסנעב?ןָאסניוװ
 ,ןעמעלבָארּפ עקיטכיוו ייר ַא ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןענייז'ס ,ןטנעדנָאּכסערָאק
 יד ןיא ןענייארַאפ ,פָארּפ יד רַאפ לעוטקַא ןעוװועג טלָאמעד ןענייז סָאװ
 ,עיסימָאק עלענָאיסעפָארּפ יד .דנַאלסור ןשירַאצ ןופ ןעגנוגנידַאב ערעווש
 -ער ,ןעגנוזייװנָא טימ טָאה ,1907 ףוס זיב ינוי ןופ טריטסיזקע טָאה סָאװ
 טימ ןבעג הצע ןַא ךיז ןענייארַאפ יד ןפלָאהעג ןרָאטַאזינַאגרָא ןוא ןטנערעפ
 ,ןטייקירעװש יד

 -רַאפ יד ןבָאה ,גנודנירג רעד ךָאנ דלַאב ,ןטייצ עטשרע יד ןיא ביוא
 -סיוא ןבָאה ,טפַאשרעטעברַא רעד ןופ סעוויסנעפָא יד טימ טריפעגנָא ןענייא
 -סטעברַא ןופ גנוצריקרַאפ עקידתושממ ַא ןוא ןעניול ערעכעה טפמעקעג
 -גנוקידייטרַאפ טימ רקיעב ןעמענרַאפ ךיז טזומעג ךיג רָאג ייז ןבָאה ,גָאט
 יד טריטואקָאל ןוא טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה םיטַאבעלַאב יד ךיוא .ןפמַאק
 -ַאֹּפ םעד :תוחוכ-ףליה עקרַאטש ייווצ טַאהעג ייברעד ןבָאה ייז ,רעטעברַא
 -עלַאב יד ,דנַאטשליטש ןכעלטפַאשטריװ םעד ןוא טַארַאּפַא-הכולמ ןשיאייציל
 .תוחנה ענענואוועג יד ןעמענקירוצ רעטעברַא יד ייב טלָאװעג ןבָאה םיטַאב
 -גנַאל ןענַאטשטנַא ןענייז'ס ןוא טלעטשעגנגעק ךיז ןבָאה רעטעברַא יד
 ,ןפמַאק ענעסיברַאפ ,עקידנרשיוד

 טנכיײצרַאפ ןָאיַאר ןשידנוב ןיא ןענייז 1907 ןופ םישדח 9 עטשרע יד ןיא
 -ייז יז ןופ ,רעמענרעטנוא ןוא רעטעברַא ןשיוצ ןטקילפנָאק 114 ןרָאװעג
 ןקיירטש יד ןופ טנעצָארּפ 90 ןיא ,ןקיירטש 15 ןוא ןטוַאקָאל ןעוועג 39 ןענ
 יד ןרעסעברַאפ רעדָא ןטלַאהנייא ןיא טלדנַאהעג ךיז טָאה ןטואקאל ןוא
 עג ןבָאה םיטַאבעלַאב יד .ןעגנוגנידַאב-סטעברַא עטפמעקעגסיוא רעירפ
 ןריפנייא רעדָא ןיול םעד ןרענעלקרַאפ ,טײצ-סטעברַא יד ןרעגנעלרַאפ טלָאװ
 ,רעטריזינַאגרַא ןַא ןעועג םידדצ עדייב ןופ זיא ףמַאק רעד .טעברַא"קיטש
 -ָאק-קיירטש עמייהעג טריפעגנָא ןבָאה רעטעברַא יד ןופ ףמַאק םעד טימ
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 קרַאטש זיא רע ןוא ,ןייארַאפ רעלַאגעל ַא ןעוועג זיא'ס ןעוו וליפא ,ןטעטימ

 -נוב רעד ןופ -- ןרָאװעג טריפעג ךיוא לָאמ ליפ ןוא --- ןרָאװעג טציטשעג

 זַא ,יאנת ַא טלעטשעג םיטַאבעלַאב יד ןבָאה טּפָא ,עיצַאזינַאגרָא רעשיד

 רעטעברַא יד יו םעד ךָאנ טשרע ןעגנולדנַאהועטנוא וצ ןטערטוצ ןלעװ ייז

 רעד טימ רעדָא ןייארַאפ ןטימ ןעגנודניברַאפ ערעייז ןסייררעביא ןלעוו

 רעטעברַא יד זַא ,לַאפ ןייא ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב

 יד ןעװ ,לַאפ ליפ ןעװעג ןענייו ןגעקַאד .ןבעגכָאנ גנורעדָאפ יד ןלָאז

 ,טעברַא רעד וצ ןייגקירוצ טשינ ןלעװ ייז זַא ,טרעלקרעד ןבָאה רעטעברַא

 -סערַא יד ןופ גנואיירפַאב יד ןלעוּפסױא טשינ ןלעוו םיטַאבעלַאב יד ןמז-לכ

 טפַאשרעטעברַא רעד ןיא םגה .טרסמעג ןבָאה ייז סָאװ ,רעקיירטש עטריט

 רערענָאיצולָאװער ןופ סולפּפָא ןוא טייקדימ ַא טליפעג ןיוש ךיז טָאה ללכב

 -סױרַא ףמַאק-רעװּפָא ןרעווש רעייז ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןבָאה ,עיגרענע

 .רעיודסיוא ןגנַאל ןוא טײקיטפַאהדנַאטש עקרַאטש ַא ןזיוועג

 ןּפמורשעגניײא ןביוהעגנָא רעבָא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עלענָאיסעּפָארּפ יד

 עכײרלָאצ ןוא תופידר עכעלרעסיוא יד ,עיטַאּפַא עכעלרעניא יד ,ןרעװ וצ

 םישדח 5 עטשרע יד ןיא .ץנעטסיוקע רעייז ןבָארגעגרעטנוא ןבָאה ןטסערַא

 רעלענָאיסעּפָארּפ רעשידנוב ַא זַא ,לַאפ ןייא ןייק ןעוועג טשינ זיא 1907 ןופ

 םישדח 5 עקידרעטייו יד ןיא דעבָא ,ןרידיווקיל ןיילַא ךיז לָאז ןייארַאפ

 ןעוװעג ןענייז רעסערג ליפ .ןענייארַאפ 10 טכַאמרַאפ ןיילַא ןיוש ךיז ןבָאה

 ואוו ,טעטש ןעוועג ןענייז'ס .סעיצַאדיװקיל עשיאייצילָאּפ יד ןופ תונברק יד

 טריטסערַא ןוא םַאנסיוא ןָא ןענייארַאפ עלַא ןסָאלשעג ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ יד

 ,(6=++ רעוט ערעייז
 יידיי ןשיװצ ןטקילפנָאק עכעלטע ןעוועג ןענייז 1907-1906 ןרָאי יד ןיא

 -סילַאיב ןיא קירבַאפ סיקצערָאּפ ןוא .רעטעברַא-ליטסקעט עשיליוּפ ןוא עש

 יד ןוא ןלוטש-טנַאה יד ףיוא טעברַאעג רעטעברַא עשידיי יד ןבָאה קָאט

 "טנַאה 6 ןטיברַאפ טָאה טנַאקירבַאפ רעד ,ןלוטש-ףמַאד ףיוא עכעלטסירק

 עשידיי 6 יד וַא ,ןגָאלשעגרָאפ רע טָאה ייברעד .ןלוטש-ףמַאד 6 טימ ןלוטש

 -טסירק יד ןופ לייט ַא .ןלוטש-ףמַאד עיינ יד וצ ןײגרעבירַא ןלָאז רעטעברַא

 יד וצ רעטעברַא עשידיי יד ןזָאלוצ טשינ ןסָאלשַאב ןבָאה רעטעברַא עכעל

 יַאיב רעד .רעטעברַא עשידיי-טשינ ןופ הקזח ַא זיא סָאד לייוו ,ןלוטש-ףמַאד

 טריפעג 1906 ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיא טָאה דנוב ןיפ טעטימָאק רעקָאטסיל

 "הקזח יד זַא ,טרעלקרעד טָאה רע .ןינע םעד םורַא עיצקַא-גנורעלקפיוא ןַא

 ןלעװ רעטעברַא עשידיי יד זַא ,טנרָאװעג ןוא עכעלדעש ַא זיא גנולעטש

 ,טפַארק עשיזיפ ייז יבגל ןדנעװנָא ןזָאלרעד טשינ

 עקינייא ץוחַא ואוו ,שזדָאל ןיא עגַארפ יד ןענַאטשעג זיא רעפרַאש ךָאנ

 טפַארק רעשינַאכעמ טימ ןקירבַאפ יד ןופ ןרעיוט יד ןענייז ןעמַאנסיוא

 -עג ָאד ןיא דלוש-טּפיױה יד .רעטעברַא עשידיי יד רַאפ טכַאמרַאפ ןבילבעג

 רעטעברַא עשילױּפ יד ךיוא רעבָא .ןטנַאקירבַאפ עשידיי עסיורג יד ןופ ןעוו

 -רעבירַא זיא'מ ואוו ,ןקירבַאפ לָאצ ַא ןיא .דלוש עסיורג ַא ןגָארטעג ןבָאה

 "רַא עכעלטסירק יד ןבָאה ,טפַארק רעשינַאכעמ טימ ןלוטש וצ ןעגנַאגעג
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 -ַאפ רעבלעז רעד ןופ רעטעברַא עשידיי יד ייז וצ טזָאלעגוצ טשינ רעטעב

 ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טרינעװרעטניא טָאה ןינע םעד ןגעוו .קירב

 -טשינ ףיוא ןזיוועגנָא ןוא .ל.פ.ק.ד.ס רעד ןופ גנוריפנָא-טּפיוה רעד ייב דנוב

 .רעדילגטימ עריא ןופ ךיוא ןעגנולדנַאה עקירעהעג

 עלענָאיסעּפָארּפ לָאצ עסיורג ַא ןפַאשעג ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד
 19 ןעוועג 1906 בױהנָא ןענייז ענליוו ןיא :ןליּפשיב עכעלטע .ןענייארַאפ

 -רַאפ 10 -- עשרַאװ ןיא ,רעדילגטימ טנזיוט 5 טימ ןענייארַאפ עשידנוב

 טימ ןענייארַאפ 11 -- וועליהָאמ ,ןענייארַאפ 10 רעביא --- שודָאל ,ןענייא

 .םָארּפ עשידנוב 10 ןעוועג 1907 ןיא זיא ענוװָאק ןיא ,רעדילגטימ טרעדנוה 8

 -נַא ליפ ןיא ןעועג זיא ךעלנע .רעדילגטימ טנזיוט רעביא טימ ןענייארַאפ

 .טעטש ערעד

4 
 לא 8

 "טייהיירפ, יד טצונעגסיוא ךיוא ןעמ טָאה טעטש לָאצ רעסיורג ַא ןיא

 ןעוועג ןענייז רעטעברַא עשידיי יד תעב .ןקעטָאילביב עלַאגעל ןענעפע וצ

 ןוא סעיצַאזינַאגרָא עלענַאיסעפָארּפ ןפַאש ןופ טיבעג ןפיוא שירעפעש ױזַא

 -םיילג טשינ .תורבח-סגנודליב טיובעג קינייװ ייז ןבָאה ,ןקעטָאילביב ןעיוב

 טקריװעג .ןעװעג םרוג םעד וצ ןבָאה שינעדנעטשראפמוא ןוא טייקיטליג

 -לוק יד ןבָאה ,טעברַא ערױַאבטכורפ ַא ןריפ ןענעק וצ .תוביס עדעדנַא ןבָאה

 ןריזילַאגעל וצ ןטייקירעװש יד ,עלַאגעל ןייז טפרַאדעג סעיצַאזינַאגרָא-רוט

 ַאד טָאה גיוא עשיאיײצילַאּפ עמַאוכַאװ סָאד .ערעסערג ןעוועג ָאד ןענייז

 -ָארּפ ענעפָא ןריזינַאגרָא ןוא ןדנירג ןביוהעגנָא טָאהמ תעב .טיהעג רעמ

 ןופ םיללכ-ץעזעג יד טיול ןטוטַאטס יד ןיא ןעמ טָאה ,ןענייארַאפ עלענָאיסעפ

 ןקעטָאילביב ,ןסרוק ןדנירג ןגעוו ןטקנוּפ טלעטשעגנייױַא ךיוא 1906 ץרעמ
 -עג ןעמ טָאה םעד טימ .טייקיטעט רעלערוטלוק ןופ ןגייווצ ערעדנַא ןוא

 -רוטלוק רעד ןופ ןשינעפרעדַאב יד ןקידיופַאב וצ ןייוולייט שטָאכ טניימ

 ןענייארַאפ יד ןופ לייט רעסיורג ַא .שרעדנַא ךיז טָאה טזָאלעגסיױא .,טעברַא

 -עג טפדורעג ןענייז ןענייארַאפ עלַאגעל יד .,לַאגעלמוא ןבילבעג ןענייז
 טייקיטעט ַא ןריפ ןוא שידיי ןדייר וצ טרעטשעג טָאה'מ -- רקיעב ןוא ןרָאװ

 -ַאטס יד ןופ טקעמעגסיוא טָאה עיצַארטסינימדַא עקיטרִא יד .שידיי ןיא

 עלערוטלוק ַא זיא ךָאד .ןעגנוטכירנייא עלערוטלוק ןגעוו ןטקנוּפ יד ןטוט

 רעדָא ַאזַא ףיוא ןעוועג ןענייז ואוו-טשינ-ואוו .ןרָאװעג טריפעג טייקיטעט

 תופתושב לָאמַא ,עשידנוב זיולב לָאמַא ,ןטפַאשלעזעג-סגנודליב ןפוא ןרעדנַא

 -עלע עלַאקידַאר טימ ךיוא לָאמַא ןוא ןעגנוריּפורג עשידיי ערעדנַא יד טימ

 .רעקלעפ ערעדנַא ןופ ןטנעמ

 -ערגָארּפ ןוא עשירַאטעלָארּפ טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןעמ זיא ןליוּפ ןיא

 -סיזקע טלָאמעד ןבָאה'ס .טפַאשלעזעג רעשיליוּפ רעד ןופ ןטנעמעלע עוויס
 ששזרעשטַאמ -- ענייא ,ןטפַאשלעזעג-רוטלוק עשיליױּפײמעגלַא ייווצ טריט

 -- רעטייוצ רעד טימ .סעקעדנע יד ןופ טשרעזַאב ןעוועג זיא -- ַאנלַאקש
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 טריפעגנָא ןבָאה -- ןטעבַאפלַאנַא ענעסקַאוורעד רַאפ ןסרוק ןופ טפַאשלעזעג
 ןיא .ןרָאטַאלימיסַא עשידיי ךיוא ןוא ןטנעגילעטניא עוויסערגָארּפ עשיליוּפ

 טסברעה ןופ ןוא רערעל ןוא רעוט עשידנוב ןײרַא ןענייז טפַאשלעזעג רעד טָא
 יײז .רעטעברַא עשידיי רַאפ ןלוש-טנוװָא ןעיוב ןביוהעגנָא ייז ןבָאה 6
 -טנוװָא 8 עשרַאװ ןיא טנפעעג ןוא זיירק ןעמָאנָאטױא ןַא טעדליבעג ןבָאה
 -עג טָאה'מ .רעליש טנזיוט רעביא טנרעלעג ךיז ןבָאה'ס עכלעוו ןיא ,ןלוש

 -טכירעטנוא יד .טפַאשנסיװ-רוטַאנ ןוא קיטעמטירַא ,שיליוּפ ,שידיי טנרעל
 ,שידיי ןעוועג זיא ךַארּפש

 ןעמוקַאב טָאה זיירק רעמָאנָאטױא רעד ןוא םישדח רָאּפ ַא קעװַא ןענייז'ס
 ןטימ הריתס ןיא זיא שידיי ןענרעל זַא ,גנוטלַאװרַאפ-טּפיױה רעד ןופ ווירב ַא
 .ךַארּפש עשידיי יד ןענרעל סָאד ןלעטשּפָא ןעמ ףרַאד רעבירעד ןוא טוטַאטס
 -נָאק רעכעלרעי רעד ףיוא ,טיירטש ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה עגַארפ רעד םורַא
 רָאלק ןטכירַאב יד ןופ זיא (1907 לירּפַא 14) טפַאשלעזעג רעד ןופ ץנערעפ
 זױלב טשינ טייטש ךַארּפש רעשידיי רעד ןגעוו עגַארפ יד זַא ,ןרָאװעג

 -רָאפ יד .ץניװָארּפ רעד ןיא ןעגנולײטּפָא עלַא ןיא ךיוא רָאנ ,עשרַאװ ןיא
 יד טלעטשעגקעװַא רעבירעד ןבָאה זיירק ןעמָאנָאטױא םעד ןופ רעייטש
 שוריפב לָאז'ס ידכ ,טוטַאטס ןיא גנורעדנע ןַא ןכַאמ וצ טגנַאלרַאפ ןוא עגַארפ
 ןוא ,רעליש יד ןופ ךַארּפש-רעטומ יד ןענרעל ןעק ןעמ זַא ,ןרעװ טגָאזעג
 ןייז ןעק ךַארּפש-טכירעטנוא יד זיולב זַא ,טוטַאטס ןיא ןעוועג זיא'ס יו טשינ
 ,שיליוּפ ןייק טשינ ןעיײטשרַאפ רעליש יד םיוא ,ךַארּפש-רעטומ רעד ןיא

 ןגעק) גנוטלַאװרַאפ-טּפיוה רעד ןופ רעײטשרָאפ ַא טרירעפער ןבָאה ןינע םעד
 .ןענרעל רַאפ) טַאקשומ ווַאלסישזדז רעוט רעשידנוב רעד ןוא (שידיי ןענרעל

 ךַארּפש רעשידיי רעד ןגעוו עטַאבעד עסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא םעד ךָאנ
 -עגרעטנוא ןבָאה רעטעברַא ןוא ןטסילַאיצָאס עשיליוּפ לָאצ ַא ,רוטלוק ןוא

 .טקנוּפדנַאטש ןשידנוב םעד טציטש
 -רַאװ ןיא ןעמוקעגרָאפ 1907 לירּפַא 27 םעד זיא םעד טימ תוכייש ןיא

 ךרעב ןופ םלוע ןַא רַאפ .שידיי ןגעו עטַאבעד עכעלטנפע עסיורג ַא עש
 -סױרַא ןענייז ץנעגילעטניא רעשיליוּפ ןוא רעשידיי רעד ןופ ןשטנעמ 0
 יד ןשיװצ .שידיי רַאפ 3 ןוא ןגעק 4 :רענדער עטמיטשַאב 7 ןטערטעג
 -- גוצרעסַאװ ןוא דלעפנרָאק) ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי ןעוועג ןענייז ןגעק רענדער
 רַאפ רענדער יד ;(ןקַאילָאּפ -- אקסנעשטשָאמ אזיא ןוא שטיוועקוש ,ןדיי
 יקסטושָאק װַאלסינַאטס ןוא ןיוועל ןושרג .רד ,טַאקשומ .ז ןעוועג ןענייז
 -ילױּפ רעד ןופ ליפ זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא טָאה רעטצעל רעד .(קַאילָאּפ ַא)
 יד רַאפ ןענייז שארב יקציווישזק קיוודול רָאסעּפָארּפ טימ ץנעגילעטניא רעש
 שידיי זַא ,ןזייואוצפיוא טימַאב ךיז ןבָאה רענגעק יד .שידיי ןופ טכער
 ןופ רענדער יד .ןטנעמוגרַא עכעלנע טגנערבעג ןוא ךַארּפש ןייק טשינ זיא
 ןוא טכער יד טריוויטָאמ ןוא ןטנעמוגרַא יד טגערפעגּפָא ןבָאה דצ ןטייווצ
 .ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טייקידנעווטיונ

 גַאלשרָאפ םעד ןפרָאװעגּפָא טָאה טפַאשלעזעג-רוטלוק יד יװ םעד ךָאנ
 -טנװָא יד ןיא ךַארּפש עשידיי יד ןענרעל וצ זיירק ןעמָאנָאטױא ןשידיי ןופ
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 ןופ ןטנעמעלע עשיליוּפ עלַאקידַאר טימ ןעמַאזוצ ןטסידנוב יד ןבָאה ,ןלוש
 וצ ןסָאלשַאב ןטעבַאפלַאנַא ענעסקַאוורעד רַאפ ןסרוק ןופ טפַאשלעזעג רעד
 -רָאפ עשרַאװ ןיא זיא 1907 רעבָאטקָא 16 םעד .עיצוטיטסניא עיינ ַא ןפַאש
 םעד ןפמעקַאב וצ טפַאשלעזעג רעד ןופ גנולמַאזרַאפ-גנודנירג יד ןעמוקעג
 טַאקָאװדַא ןעװעג ךיוא זיא ןרָאטַאיציניא יירד יד ןשיווצ .םזיטעבַאפלַאנַא
 ,רעסָארג וַאלסינָארב רעוט ןשידנוב ןופ רעטָאפ רעד -- רעסָארג םעדָאקינ
 ,מ .רד ,טַאקשומ .ז ,רעסָארג .נ ןיירַא ןענייז גנוטלַאװרַאפ-טּפיוה רעד ןיא
 זיא'ס .ַאקסנילאּפָאק ,ַאקסניריצ ,רעאוואל ,רענילבול ןעיורפ יד ןוא ָאריב

 ,עיצקעס רעשידיי ַא טימ טפַאשלעזעג עשידיי-שיליוּפ עטשימעג ַא ןעוועג
 דוד טסידנוב רעד ןעוועג זיא עיצקעס רעשידיי רעד ןופ רעציזרָאפ רעד
 ןענייז ךָאד רעבָא ,ןטייקירעװש עסיורג טכַאמעג טָאה ײצילָאּפ יד .רעיימ
 ןלוש-טנװָא עשידיי ןרָאװעג טנפעעג גנוקיטעּפשרַאפ ַא טימ

 -יזרעוו'נוא ןיא ןרָאװעג טריפעג עשרַאװ ןיא זיא טייקיטעט עטיירב ַא
 עזעיטַאמעטסיס ךרוד יא ןרָאװעג טריפעג ןענייז םידומיל יד .ןעמעלַא רַאפ טעט
 הליחתכל ןבָאה םידומיל יד .ןעגנוזעלרַאפ עכעלטנפע ךרוד יא ,סעיצקעל

 -עג ךיז טָאה ןטסידנוב עפורג ַא .שיליוּפ ףיוא זיולב ןרעוו טריפעג טלָאזעג
 ןריזינַאגרָא וצ גָאלשרָאפ ַא טימ טעטיזרעווינוא ןופ רעדנירג יד וצ טדנעוו
 טָאה עיצַאזינַאגֹרָא רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ יד .,שידיי ףיוא סעיצקעל ךיוא
 עשידיי יד .עיצקעס עשידיי ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס ןוא םכסה ריא ןבעגעג
 -טסבלעז ןצנַאג ןיא טעברַא יד טריפעג טָאה ,לעמרָאפ טשינ םגה ,עיצקעס
 ,1907 רַאורבעפ ןיא ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה סעיצקעל עשידיי יד .קידנעטש

 ,ןרָאטקעל עקיסַאּפ ןעמוקַאב םייב ןעועג ןענייז ןטייקירעווש עסיורג
 ןַאמביל ןבירשעג טָאה םעד ןגעװ .שידיי ףיוא םידומיל יד ןריפ ןלָאז סָאװ

 -עג ,ןשינעטנעק ערעייז טיול ,ןרָאטקעל עשידיי יד ןענייז ללכב זַא ,שרעה

 סָאװ ,גנודליב רעכיוה טימ ןשטנעמ; :עשיליוּפ יד ןופ רעקירעדינ ןענַאטש
 תעב ,קינייו רעייז ןַארַאפ זיא שידיי ףיוא סעיצקעל ןענעייל ןענעק ןלָאז
 וליפא) בורל ןַארַאפ זיא ,שיליוּפ ןדייר סָאװ ,גנודליב רעכיוה טימ ןשטנעמ

 ,שיליוּפ ףיוא סעיצקעל ןענעייל טלָאזעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאטקעל ,ןדיי ןשיווצ
 עשידיי ןשיװצ תעב ,עטסעב יד ןביילקסיוא טנעקעג רַאפרעד ןעמ טָאה
 קחוד רעד זיא טרפב ..?טַאהעג טשינ לַאװסיוא ַאזַא רימ ןבָאה ןרָאטקעל
 42 ןופ .יעגנוזעלרָאפ עכעלטנפע ןטלַאה ןענעק ןלָאז סָאװ ,ןרָאטקעל עטוג ןיא

 זיולב ןעוועג ןענייז ,ןעגנוזעלרָאפ עכעלטנפע ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאטקעל

 ןעועג זיא רעסעב .שרעה .ל ןוא ןיוועל .ג ,רד ,ץרּפ ,ל .י : שידיי ףיוא 3
 שידיי ףיוא ןבָאה ללכב ןרָאטקעל 69 ןופ .סעיצקעל עשיטַאמעטסיס טימ

 עצנַאג ןוא ,קינייו וצ ןעוועג ךיוא רעבָא זיא סָאד .18 סעיצקעל טנעיילעג
 ןענייז ,ןבירשרַאפ סעיצקעל יד ףיוא ךיז ןבָאה סָאוו ,רערעהוצ ןטעלּפמָאק
 ןייק ייז רַאפ ןעועג טשינ וזיא'ס לייו ,טעטיזרעווינוא םעד ץוחמ ןבילבעג
 רעד ןיא עיצקעל רעשיטַאמעטסיט רעדעי ףיוא טָאה ךעלטינשכרוד ,רערעל
 ןדנַאטשנגעק ןעמ טָאה טנרעלעג .רערעהוצ 36 טכַאמעגסיוא עיצקעס רעשידיי
 ,עשינכעט-שיטַאמעטַאמ (2 ,עכעלטפַאשנסיװ-רוטַאנ (1 :ןטיבעג עדנגלָאפ ןופ
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 ןבילוצ .עשיגָאגַאדעּפ (5 ,עשימָאנָאקע-ךעלטּפַאשלעזעג (4 ,עשירָאטסיה 43

 ןעמוקעגרָאפ 1907 ןופ רָאי ןבלַאה ןטשרע ןיא ןענייז ןרָאטקעל ןופ קחוד
 יז וצ 80 עשיליּפ) ןעגנזעלרָאפ עכעלטנפע עשידיי 8 יװ רעמ טשינ
 יד ףיוא רערעהוצ לָאצ עכעלטינשכרוד יד .םלוע רעסיורג ַא ןעמוקעג ןענייז

 רעטייוצ רעד ןיא ,ןָאזרעּפ 758 ןעוועג זיא ןעגנוזעלרָאפ עכעלטנפע עשידיי

 .ש ןרָאטקעל -- ןעגנוזעלרָאפ עכעלטנפע 4 ןעװעג ןענייז 1907 טפלעה
 -רַא ךעלסילשסיוא טעמכ ןעוועג ןענייז רערעהוצ יד .שרעה ,ל ,יקסנַאשזָאג
 .עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןוא רעטעב

 ןטעלּפמָאק 89 ןעוועג ןעמעלַא רַאפ טעטיזרעווינוא ןיא ןענייז לכה-ךסב
 .שידיי ןיא ןרָאװעג טריפעג ןענייז 27 ןוא

 רעשיליוּפ ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,טעטיזרעווינוא ןופ גנוטלַאװרַאפ יד
 עשידיי יד טָאה ,ןרָאטַאלימיסַא עשידיי ןוא ץנעגילעטניא רעוװיסערגָארּפ
 -רעניא ריא ןיא טשימעג טשינ רעבָא ךיז טָאה יז ,טרירעלָאט םיוק עיצקעס
 עיצקעס רעשידיי רעד דצמ טָאה גנוטלַאװרַאפ רעד וצ .טייקיטעט רעכעל
 רעד -- טעטימָאק ןכעלטפַאשנסיװ ןיא ,טַאקשומ ,ז טסידנוב רעד טרעהעג
 ,ץירוּפ .רד ןוא שרעה ,ל טסידנוב

 -ערּפער ןוא ןעגנורעטש ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה עיצקעס עשידיי יד
 ןעמוקַאב םייב ןעוועג ןענייז ןטייקירעװש .ןענַאגרָא-טכַאמ יד ןופ סעיס
 ןרעוװ ןטלַאהעגּפָא ןגעלפ ייז .ןעגנוזעלרָאפ עכעלטנפע יד רַאפ ןלַאז עסיורג

 -עירטסודניא רעד ןוא עינָאמרַאהליפ יד ןגעקַאד ,רעטַאעט רעוװָאנַארומ ןיא
 .ןעגנוזעלרָאפ עשידיי רַאפ ןלַאז ערעייז ןבעג וצ טגָאזעגּפָא ןבָאה םואעזומ
 ..(הליהק) ענימג עשידיי יד -- לָאז ריא ןבעג טלָאװעג טשינ ךיוא טָאה'ס

 טריטסערַא ךיוא טָאה'מ -- תועינמ ענײמעגלַא יד ףיוא טקוקעג טשינ
 ןסָאשעג וליפא רעטילימ ןוא ײצילָאּפ ןבָאה לָאמנייא ןוא ןרָאטקעל עכעלטע
 ךָאד ןעמ זיא -- טרידיוװער ןעמעלַא ןוא גנולמַאזרַאפ רעטביולרעד ַא ףיוא
 -עג טָאה -- עסַאמ:רעטעברַא עשידיי יד; .טעברַא רעד טימ ןעגנַאגעגנָא
 ץפוטש ַא רַאפ סָאװ זיב .טפַאשנסיוו וצ ךיז טסייר --- שרעה ןַאמביל ןבירש
 ןסיו רונ יונעג ןענעק ,טפַאשנסיװ ךָאנ גנַארד רעקיזָאד רעד טכיירגרעד
 טכיל ןגָארטוצ ןיילַא קילג סָאד ןוא טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,יד

 ןופ ןרָאטקעל יד טליפעג ןוא ןעזעג ןבָאה סָאד :ןעייר-רעטעברַא יד ןיא
 טָאה רערעהוצ יד ןופ טייקידנעטשרַאפ יד .!ןעמעלַא רַאפ טעטיזרעווינוא/
 יד .עיצקעס רעשידיי רעד ןופ ןרָאטקעל עלַא םַאנסיױא ןָא טרעדנואוורַאפ
 ןעװעג זיא עיסוקסיד רעד תעב ןוא עיצקעל רעד תעב טײקמַאזקרעמפיוא
 רעדנרעיוד ַא וצ טניואוועג ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ ייב וליפא ןפערט וצ ןטלעז
 ,(6+* ?טעברַא רעקיטסייג

 רעד ןיא טעברַא:רוטלוק רעייז טריפעג ןטסידנוב ןבָאה שזדָאל ןיא

 -- יטַאױושַא אינעיוועזעזק ָאוטסישזַאװָאט) .קיָאט ןופ עיצקעס רעשידיי
 ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא זיא ָאד ךיוא .(גנודליב ןטײרּפשרַאפ וצ טפַאשלעזעג
 ,ןרָאטַאלימיסַא עשידיי ןוא ןטַארקָאמעד עװָאּפמעטסָאּפ עשילוּפ טימ ףמַאק ַא

 ןענייז לָאמלײט .ךַארּפש רעשידי רעד ןופ רענגעק ןעוועג ןענייז עכלעוו
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 -- ?ןביולג סוניבר השמ ןופ ןקַאילָאּפ, רעדָא --- ןרָאטַאלימיסַא עשידיי יד
 ןכעלטסירק ןופ ןקַאילָאּפ יד יו טפַאשרענגעק רעייז ןיא רעפרַאש ךָאנ ןעוועג
 טימ ןטסידנוב יד ןבָאה ,שזדָאל ןיא ךיוא ױזַא ,עשרַאװ ןיא יו ,ןביולג
 רעד ןיא שידיי וצ האנש יד ןטלַאה וצ רענגעק יד ןעגנואווצעג תונשקע רעייז
 .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא טעברַא-רוטלוק יד ןריפ וצ ןרעטש טשינ ןוא םייה

 א
 א א

 יד ןוא עסערּפ יד ןעוועג זיא גנורעלקפיוא ןופ לטימ רעקיטכיוו ַא

 ,טײקיטעט-גַאלרַאפ

 ךָאנ ,עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ילבפיוא ןופ טייצ ַא ןעוועג ללכב זיא'ס
 הריזג עלעיצעּפס יד ןעמונעגּפָארַא טָאה גנוריגער עשירַאצ יד יװ םעד

 ןעועג טלָאמעד זיב לָאצ רעטצענערגַאב ַא ןיא ןענייז סָאװ ,ןדיי ,ריא ןגעק

 ףךוא עסערּפ רעשיאערבעה ןוא רעשיליוּפ ,רעשיסור רעד ןופ רענעייל

 ,דניירפ רעד גנוטייצ רעכעלגעט רעשידיי רעקיצנייא רעד ןופ 1903 ןופ

 ןענעייל ןעמונעג סערעטניא טימ ןסַאמ עסיורג ןיא ,1907-1906 ,טציא ןבָאה

 ןעוװעג ךיוא זיא'ס ,ןלַאנרושז עשידָאירעּפ ןוא ןעגנוטייצ עכעלגעט עשידיי

 רוטלוק עשידיי עכעלטלעוו יד .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ילבפיוא ןַא

 ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ןבעל ןשידיי ןיא .סיורָאפ זײרּפש-ןזיר ַא טכַאמעג טָאה

 ןבָאה דנַאל ןיא ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער יד .ךורברעביא רעקיטנעק

 טרפב ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ףיוא העּפשה ערעיוהעגמוא ןַא טַאהעג

 .תורוד ערעגניי יד ףיוא

 רע ,עסערּפ עלַאגעל ןייז ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא טָאה דנוב רעד ךיוא

 יד טימ -- טפַאשרענעײל ַא ןופ ןרעק ןטסעפ ַא טימ ןעמוקעג ריא וצ זיא

 טציא .עסערּפ רעלַאגעלמוא רעד ןופ רענעייל עקידשפנ-תריסמ עיירטעג

 -יירבעגסיוא קידנטיידאב עסערּפ רעשידנוב רעד ןופ טפַאשרענעייל יד זיא

 ,ןרָאװעג טרעט

 רעטנוא .דנוב ןופ גנוטייצ עכעלגעט יד ןעגנַאגעגסױרַא זיא ענליוו ןיא

 -ונ 22 .רעקעװ רעד ןעוװעג זיא עטשרע יד .ןענישרעד יז זיא ןעמענ יירד

 1906 רַאוובעפ 16 ןזיב רַאונַאי 2 ןופ טייצ רעד ןיא סױרַא ןענייז ןרעמ

 ןַא רַאפ -- ויטָאמ רעלעיציפָא רעד) ,טלעטשענּפָא יז טָאה גנוריגער יד ןוא

 רעמונ ןטריקסיפנָאק ןיא עיצולָאװער יד ןוא טײקיזָאלסטעברַא יד לקיטרַא

 "ישרעד .לזמ רעמ טַאהעג ןיוש טָאה -- גנוטייצ-סקלָאפ -- עטייווצ יד 2

 רעבמעטּפעס 1 ןזיב 1906 ץרעמ 4 ןופ ךשמב ןרעמונ 424 ןענייז ריא ןופ ןענ

 -ּפעס 15 ןופ טריטסיזקע טָאה -- גנונפָאה יד -- גנוטייצ עטירד יד ,7

 יד יװ ןוא ,(סױרַא ןענייז ןרעמונ 42) ,1907 רעבמעווָאנ 11 ןזיב רעבמעט

 יד ןלעטשּפָא ןרַאפ ,טכַאמרַאפ גנוריגער יד יז ךיוא טָאה ,ייווצ עטשרע

 -טרָאװטנַארַאפ יד ןוא ןרעמונ לָאצ ַא טריקסיּפנָאק רוזנעצ יד טָאה ןעגנוטייצ

 ןלעטשּפָא ןשיװצ .טכירעג ןיא ןרָאװעג טגָאלקעגנָא ןענייז ןרָאטקַאדער עכעל

 עקילָאמניײא ןַא סױרַא זיא גנוטייצ-סקלָאפ יד ןבעגסױרַא ןוא רעקעוו םעד
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 יד --- גנונפָאה יד ןוא גנוטייצ-סקלָאפ רעד ןשיװצ ןוא טלעוו עיינ יד גנוטייצ
 ךיז טָאה גנוטייצ-גָאט רעטצעל רעד ןופ עיצקַאדער יד .גָאט ןייא עבַאגסיוא
 -ונ ןטצעל ריא ןיא .זיירק-רענעייל ריא ןרעטיירבוצסיוא ףיוא ןטסָאמרַאפ
 ןעניישרעד יז טעװ ןָא רעבמעווָאנ 14 ןופ זַא ,גנודלעמ ַא ןעוועג זיא רעמ
 .עקיּפָאק 1 זיולב ןופ זיירּפ ןקיליב םעד רַאפ ןוא טַאמרָאפ ןרענעלק ַא ןיא
 -ּפַא ןתעב .ןַאלּפ םעד רעביא ךירטש ַא טכַאמעג רעבָא טָאה גנוריגער יד
 ,רעטעברַאטימ 8 טריטסערַא עיצקַאדער ןיא ןעמ טָאה גנונפָאה יד ןלעטש

 רעשיסור רעד ןיא טַאלבנכָאװ ַא ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה דנוב רעד
 הליחתכל .ןעמענ יירד רעטנוא ןעוועג זיא טַאלבנכָאװ סָאד ךיוא .,ךַארּפש
 ןופ רטנעצ ןיא ןעניישרעד לָאז טַאלבנכָאװ סָאד זַא ,טנַאלּפעג ןעוועג זיא
 רעטשרע רעד .גרוברעטעּפ טָאטש-טּפױה רעד ןיא -- ןבעל ןשיטילָאּפ
 רעד רעטנוא -- (רעטעברַא רעשידיי רעד) ישטָאבַאר יקסיערוועי -- רעמונ
 -עד 20 םעד ןענישרעד זיא רעביל ,מ ןוא יקסוװָאסָאק .וו ןופ עיצקַאדער
 יי 22 םעד .טכַאמרַאפ ךיילג סע טָאה גנוריגער יד ןוא 1905 רעבמעצ
 טַאלבנכָאװ סָאד ןעניישרעד ןביוהעגנָא ענליוו ןיא טָאה 1906 (ליטס ןטלַא)

 עשירַאצ ערעווש יד ןוא סױרַא ןענייז ןרעמונ 9 ,(טרָאװ רעזנוא) ָאווָאלס עשַאנ
 (ליטס ןטלַא) רעבמעצעד 12 םעד .טקיטשרעד טפירשטייצ יד טָאה טנַאה
 רעזנוא) ַאנובירט ַאשַאנ טַאלבנכָאװ סָאד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה 6
 ןבלעז םעד טַאהעג עבַאגסױא יד ךיוא טָאה ןרעמונ 12 ךָאנ ןוא (ענובירט
 טפירשטייצ רעלַאגעלמוא ןַא ןופ ןרעמונ 2 סױרַא ךיוא ןענייז 1906 ןיא ,לרוג

 זיא סָאד ,(ןעגנוזָאל ערעזנוא) ַאלסַאה עשַאנ -- ךַארּפש רעשילוּפ רעד ןיא
 זיא 1 רעמונ רעד .דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ ןַאגרָא ןַא ןעוועג
 טנזיוט 4 ןיא טקורדעג ,1906 לירּפַא ןיא 2 רעמונ ןוא רַאונַאי ןיא ןענישרעד
 ,ןרַאילּפמעזקע

 ַא ןײגסױרַא ןביוהעגנָא טָאה גנוטייצ-גָאט עשידיי יד ןלעטשּפָא ןכָאנ
 טשינ רעבָא ןבָאה ןרעמונ יירד יו רעמ .ןרעטשנעגרָאמ רעד טַאלבנכָאװ
 וצ טשינ רעמ טכַאמעגּפָא ךיז יב טָאה גנוריגער יד .ןײגוצסױרַא ןזיװַאב
 סױרַא זיא רעמונ רעטשרע רעד .עסערּפ עשידנוב ערעלוגער ַא ןרירעלָאט

 ,ענליוו ןיא 1907 רעבמעצעד 13 םעד רעטצעל רעד ,רעבמעווָאנ 29 םעד

 ןעמ טָאה תועינמ עשירוזנעצ-שיאייצילָאּפ ערעיוהעגמוא זיולב טשינ
 -סיוא עּפורג ַא טגָאמרַאפ טלָאמעד ןיוש טָאה דנוב רעד .ןייז רבוג טפרַאדעג
 ,עשידיי ןשיוװצ טניירפ ליפ ךיוא יװ ,רעביירש ןוא ןטסיצילבוּפ עטנכייצעג
 ןטעברַאוצטימ טיירג ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעביירש עשידנעלסיוא ןוא עשיסור
 טלעפעג רעבָא טָאה טייצ רעטשרע רעד ןיא .עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא
 ,גנוטייצ רעכעלגעט ַא רַאפ קיטיונ זיא'ס סָאװ ,טייקטינעג עשיטקַארּפ יד
 ןעמ טָאה תועינמ עלַא יד .ןענישַאמ עקיטיונ יד טלעפעג ךיוא ןבָאה'ס
 .טקיטייזַאב ךיג רעבָא

 ? גנוטייצ רעכעלגעט רעד ןופ רעטעברַאטימ-טּפיוה יד ןעוועג ןענייז רעוו
 -מולב .י .רד ,(יקס-ב) ןָאסניוװעל .ב .רד ,לַאטנעזָאר .ַא .רד ,יקסווָאסָאק .וו ---
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 .ש ,(ןידוי) טַאטשנעזיא ,א ,קַאװטיל .א ,(ןויבצ) ןַאמפָאה .ב .רד ,ןייטש
 ,(חנ) יענטרָאּפ .י ,םעדעמ .וװ ,(ווָארגָאב .פ) יקסוװַאלסַאז ,ד ,(ונל) יקסנַאשזָאג
 .מ ,(ימלשורי) סָארפע ,(יקסנַאמעינ) ווָאדלעז ,א ,(ןיגלָא) יקסיײמָאװָאנ .מ

 -ימ .ב) יקציבזיא .י ,ןיקמורפ .ב ,שטייט .מ ,ןַאמרעט .מ ,(רתסא) ןיקמורפ
 -חסּפ ,מ .י ,ןימויט ,י ,(יליגריוו) ןהכ .ב ,(רעצלעז) רעסָארג .ב ,(שטיװעלַאכ

 .א ,ןַאמקילײה .ט ,(רעטייוו .א) יקסשינעוועד .מ .א ,(רעסיג) גרובזניג .ש ,ןָאז
 -נַא לָאצ עסיורג ַא ןוא ץישּפיל ַאנַא ,קעדַאלװ .ב ,(לאימחר) ןייטשנייוו

 -רע יד ףיוא ןטנעדנָאּפסערָאק לָאצ יד ןעוועג זיא סיורג רעדנוזַאב .ערעד
 םעד טימ ןוא ןשינעעשעג עקיטכיוו ןגעוו ווירב טקישעגוצ ןבָאה עכלעוו ,רעט
 רעד ןגָאלש קרַאטש לָאז גנוטייצ רעשידנוב רעד ןיא זַא ,טכַאמעג ךעלגעמ
 םידעפ עשירָאטַאינַאגרָא יד .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןכעלקריוו ןופ סלוּפ

 .ןָאסניװעל .ב .רד רַאטערקעס-עיצקַאדער רעד טנַאה ןייז ןיא ןטלַאהעג טָאה

 ןשיווצ ,דנַאלסיוא ןופ רעטעברַאטימ ליפ טַאהעג ךיוא טָאה גנוטייצ יד
 -עג טָאה דנַאלשטייד ןופ .רעביירש עשיטסילַאיצַאס ענעעזעגנָא רָאג יז
 לרַאש ןוא (ווָאמיסקַאמ) זוגָא ,מ --- ךיירקנַארפ ןופ ,יקסטוַאק לרַאק ןבירש
 דערטלַא --- עילַאטיא ןופ ,ןײטשטָאר רָאדָאעט -- דנַאלגנע ןופ ,טרָאּפָאּפַאר

 .ערעדנַא ןוא שטיווערוג .מ ,וָארדנַאסקעלַא ,ח -- עקירעמַא ןופ ,ינימלאט
 םוצ טקישעגוצ רעביירש עשיטסילַאיצָאס ענעדישרַאפ ןבָאה טייצ וצ טייצ ןופ
 רעביירש עשיסור עקינייא ןוטעג ןבָאה עבלעז סָאד ,ןעלקיטרַא ערעייז ןקורד
 -יורג ַא .ערעדנַא ןוא וװעשַאביצרַא ,וועײרדנַא ,ל ,ווָאקירישט .ע ,יקרָאג ,מ --
 ןיא ןכַאז ערעייז טקורדעג ןבָאה רעקיאַאזָארּפ ןוא רעטכיד עשידיי לָאצ עס
 ןַאמשירפ דוד ,גורפ .ש ,ץרּפ .ל .י :ייז ןשיװצ ,גנוטייצ רעשידנוב רעד
 ,יקסוועשטניוו ,מ ,ןיסעיל .א ,רואינש .ז ,גרעבמָאנ .ד .ה ,שַא .ש ,ןעזייר םהרבא
 ,ןירבָאק ,ל ,יקסניּפ דוד ,יכנָא ,י ,ז ,ןייבשריה ץרּפ ,ןעזייר הרש ,לעסַאק דוד
 .ערעדנַא ליפ ןוא (ינודקומ .רד) לעּפאק .א ,רתסנ רעד ,ןרָאהנײא דוד

 -ַארעטיל ןוא ןשיטסיצילבוּפ ןכיוה ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא גנוטייצ יד

 ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא ןופ טדיישעגרעטנוא ךיז טָאה יז .ָאװינ ןשיר
 טסייג ןרענָאיצולָאװער ַא טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא יז סָאװ ,םעד טימ
 תוכייש ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ץלַא וצ טפַאשרענגעק רענעדישטנַא ןַא טימ ןוא
 ךיוא טָאה יז ,ןקיטיײזַאב וצ םיא ןפורעג ןפָא ןוא םישזער ןשירַאצ ןטימ
 ןשידיי ןיא סעקדנָארַאּפ עטלַא יד וצ ןעגנומיטש עלענָאיציזָאּפָא יד טקעוװעג
 ,גנואיוב ןוא גנואיינַאב רעלערוטלוק וצ ןפורעג ןוא ןבעל

 רעשידנוב רעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןענייז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ יד
 -ָאקע ןוא עשיטילָאּפ ןײמעגלַא --- עקיטרַאנדישרַאפ ןעוועג ןענייז ,עסערפ
 ךיז טָאה'מ .עשיטסילַאיצָאס-שירַאטעלָארּפ ןוא עלערוטלוק-שידיי ,עשימָאנ
 ןוא ןרושָארב טימ ןרָאװעג סָאד זיא טצנַאגרעד .טנגונגַאב טשינ םעד טימ
 טייוו יו .ןבעגעגסיױרַא טָאה טלעוו יד גַאלרַאפ רעשידנוב רעד סָאװ ,רעכיב
 ןופ ןעז ןעמ ןעק ,ןעװעג ןיא טייקיטעט עשירעגעלרַאפ יד וויסנעטניא
 -עגסורַא טלעוו יד גַאלרַאפ רעד טָאה רָאי ייווצ עטשרע יד ךרעב סָאװ ,םעד
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 רעשידנוב ַא ןעוועג ךיוא זיא'ס ,רעכיב ןוא ןרושָארב טרעדנוה רעביא טזָאל
 עדייב ןופ גָאלַאטַאק רעיונעג ַא) .סעבַאגסיױא עשיסור רַאפ אנובירט גַאלרַאפ
 .(="ןעגנוקרעמַאב ןוא םירוקמ ןיא --- ןגַאלרַאפ

* 
 לא א

 -רַאפ קרַאטש ןעוועג ןדיי ייב זיא טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ בייהנָא ןיא
 "רעל רעד ףיוא; ןעוועג ןענייז לייט .טעברַא-טנגוי ןוא -רעדניק טײרּפש
 ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז לייט ,ןטפעשעג ןיא רעדָא תוכאלמ-לעב ייב
 "יב ךָאנ שינעגָאי יד .טעברַא רעטריציפילַאװק-טשינ ייב ןקירבַאפ עסיורג
 -עג ךעלגעמ ןבָאה ןעמייה עמירָא יד ןיא טיונ יד ןוא טנעה-סטעברַא עקיל
 ןופ רעטלע ןיא עכעלטנגוי ןוא רעדניק יד .גנוניישרעד עקיזָאד יד טכַאמ
 ירפ רָאג ןענייז ,קיטעט שימָאנָאקע ןעוועג ןיוש ןענייז עכלעוו ,רָאי 15 -- 7
 עקיטלָאמעד סָאד עכלעוו טימ ,ןטקילפנַאק עלַא יד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגניײרַא
 ןקיירטש עשימָאנָאקע ןיא ןעמונעג לײטנָא ןבָאה ייז .ךייר ןעוועג זיא ןבעל
 .ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער יד ןופ ןרָאװעג טקריוװַאב קרַאטש ןענייז ןוא

 סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא ןײטשטנַא ןביוהעגנָא ןבָאה 19027-3 ןרָאי יד ןיא
 ןרעטנוא טנַאקַאב ןעוװעג ןענייז רעבָא ,ןעמענ ענעדישרַאפ ןגָארטעג ןבָאה
 שיכיטס ןעמוקעגפיוא ןענייז ייז .דנוב רעניילק רעד -- ןעמָאנ םענײמעגלַא
 ןיא .רעטעברַא-רעדניק ןוא ךעלגניינרעל טרעהעג רקיעב ןבָאה ייז וצ ןוא
 ןופ סנירעליש ןוא רעליש ןעוועג ךיוא דנוב םעניילק ןיא ןענייז רעטרע לייט

 .ךעלגנייירדח וליפא ןוא ןלוש עשיסור יד

 ךיז קרַאטש דנוב םעניילק ןופ גנוגעװַאב יד טָאה 190476 ןרָאי יד ןיא
 -נָא עלַארטנעצ ןייק .טעטש לָאצ עסיורג ַא טפַאכרַאפ ןוא טרעטיירבעגסיוא
 ןענָאיַאר עסיוועג ןיא רעבָא ,טגָאמרַאפ טשינ גנוגעװַאב יד טָאה גנוריפ
 ןוא טקַאטנָאק ןיא ןעוועג סעיצַאזינַאגרָא יד ןענייז (ענווָאק ,קסנימ ,לשמל)
 ינַאגרָא יד ןבָאה םוטעמוא טשינ .ןצנערעפנָאק-ןָאיַאר ןטלַאהעגּפָא ךיוא
 סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ןעניי'ס .רעטקַארַאכ ןבלעז םעד טַאהעג סעיצַאז
 ןענרעל וצ ךעלזיירק טעדליבעג ,טייקיטעט עלערוטלוק ַא טריפעג ןבָאה
 עכעלטפַאשלעזעג טימ רעדילגטימ יד ןענעקַאב וצ ,ןביירש ןוא ןענעייל

 -טימ ןענייז סָאװ ,ןּפורג עזיול רעמ ןעוועג ייז ןענייז ןלַאפ בור ןיא .םינינע
 יד יו .ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער יד ןופ םָארטש ןטימ ןרָאװעג ןסירעג
 ואוו ,סעזרעב-ןסַאג ערעייז טַאהעג ךיוא ייז ןבָאה ,רעטעברַא ענעסקַאװרעד
 -גולמַאזרַאֿפ ןטלַאהּפָא ןוא ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ עכעלטנגוי ןוא רעדניק יד

 ענעגייא טײרּפשרַאפ ןבָאה ,רענדער ענעגייא ערעייז טַאהעג ןבָאה ייז .ןעג
 -נָאמעד טריפעגכרוד ךיוא יוװ ,ןפורפיוא עטריפארגָאטקעה רעדָא ענעבירשעג
 סעיצַאזינַאגרָא יד ואוו .םיטַאבעלַאב ןוא יײצילָאּפ רעד ןגעק סעיצַארטס
 .רעייטש-דילגטימ טלָאצעג ךיוא ןעמ טָאה ,טקיטסעפרַאפ רעמ ןעוועג ןענייז

 ןופ טנוב רעשיכיטס ַא קורדדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא דנוב םעניילק ןיא
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 ַא ,דיינש .ה .ןעגנוגנידַאב-סנבעל ערעװש יד ןגעק עכעלטנגוי ןוא רעדניק
 םעד ךרוד :טלייצרעד טָאה ,גנוגעווַאב-רעדניק רעד ןיא רעטקילײטַאב
 טלַאהניא םענייש ַא ןעזרעד רעדניק-סקלָאפ עשידיי יד ןבָאה דנוב םעניילק

 ןײלַא ךיא .ןבעל וצ סָאװ בילוצ ןעוועג זיא'ס .לַאעדיא ןכיוה ַא ןוא ןבעל ןופ

 יד ןופ .סעקינשַאּפערָאה עלַא -- תושפנ 11 ןופ עילימַאפ ַא ןופ םַאטש
 ןוא עטקירדרעד ,עטעװערָאהרַאפ ןעוועג עלַא ריִמ ןענייז ןַא ןרעטלעירעטלע
 שינרעטיב ַא טלמַאזעגנָא ךיז טָאה ץרַאה ןיימ ןיא .ןשטנעמ עטפַאלקשרַאפ
 בָאה ,לגניי ַא ךָאנ םגה .,טליפעג קרַאטש בָאה'כ סָאװ ,טיונ ןוא רעגנוה ןגעק

 -נַא טימ ןעוועג ךיוא זיא ענעגייא סָאד .טסעטָארּפ טימ טמערוטשעג ךיא
 רימ .ןענופעג ןוקית ַא רימ ןבָאה 'דנוב םעניילק' ןיא .ךעלגניי ערעד
 רעװעינישיק ןופ טיײצרָאי רעד וצ , ..."ןוט וצ ןבָאה רימ סָאװ ןעזרעד ןבָאה
 -ַארטסנָאמעד עטשרע רעזנוא טריפעגכרוד ,גרַאװניײלק ,רימ ןבָאה םָארגָאּפ
 העושת ןתונה ַא ןכַאמ טזָאלעג טשינ רימ ןבָאה ןענווַאד םייב ,להוש ןיא .עיצ
 (עינרעבוג רענוװַָאק ,טַאש) לטעטש ןיא שזיטסערּפ רעזנוא .רסיק ןרַאפ
 .?ןגיטשצג קרַאטש םעד בילוצ זיא

 ןיא .עסיורג יד ןוטוצכָאנ טימַאב ךיז ןבָאה ןרענָאיצולָאװער עניילק יד

 -פיוא עסיוועג ןריפוצסיוא ןבעגעגרעביא ייז ןטסידנוב יד ןבָאה רעטרע לייט
 -ּפָארַא םייב טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה דנוב םעניילק ןופ רעדילגטימ יד .,ןבַאג
 -ּפָארַא ,טכַאמ-גנוריגער רעד ןופ תועדומ עלעיציפָא יד טנעוו יד ןופ ןסייר
 ךעלּפמעל:-עיצַאנימוליא יד ןקַאהעצ ןוא רענעפ-הכולמ עשיסור יד ןסייר

 לָאמלײט טָאה דנוב רעניילק רעד ."סעקוואולאג; עלעיציפָא ןופ געט יד ןיא

 ןעיצּפָא ןיהַא ידכ ,ןסַאג ערעטייוו ןיא סעיצַארטסנָאמעד עטשרמולכ טכַאמעג
 -ַארטסנָאמעד עכעלקריוו יד ואוו ,טנגעג רעד ןופ ןקַאזָאק ןוא יײצילָאּפ יד
 .ןעמוקרָאפ טפרַאדעג ןבָאה רעטעברַא יד ןופ סעיצ

 עשידיי ערענָאיצולָאװער יד ןעוו ,ןלַאפ עקינייא ןעוועג וליפַא ןענייז'ס

 ןיא טסעפינַאמ סרַאצ ןופ ןעניישרעד ןכָאנ .ןדַאקירַאב טיובעג ןבָאה רעדניק

 טיובעגפיוא גָאט ןטימ ןיא ענליוו ןופ דנוב רעניילק רעד טָאה 1905 רעבָאטקָא

 ןיא ןַאב ןופ געו םעד טמיױצעגּפָא ןוא סַאג ענלַאװַאז ףיוא עדַאקירַאב ַא

 סָאװ ,ןעײװמַארט ןופ ןרָאװעג טכַאמעג זיא עדַאקירַאב יד ,ןיירַא טָאטש

 ןגעו .לבעמ ןוא ןלַאירעטַאמ-יוב ענעדישרַאפ ןופ ,טיירדעגרעביא טָאה'מ

 -ַאב ןימ ַא טיירגעגוצ ןבָאה רימ; :ןיוועל לקנעי טלייצרעד טָאה לעמָאה

 םענעפָא םעד רימ ןבָאה ,טיובעו ךיז טָאה סָאװ ,רעיומ ַא ןיא .עדַאקיר

 ןקַאזָאק יד ידכ ,ןביוא ןופ טפלעה ַא זיב רעטערב טימ טלעטשרַאפ רעיוט
 רימ ןבָאה טרָאד .ןעגנירּפשנײרַא ןענעק טשינ ןיהַא ןלָאז דרעפ יד ףיוא

 'ןוא סַאג ןטימ ןיא ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה רימ .לגיצ גרַאב ַא ןבילקעגנָא

 טײצ רעצרוק ַא ןיא .ןעיירשעגסיוא-יַארוה' טימ ןריטסעפינַאמ ןעמונעג

 ןבָאה ןַאלּפ ןטיול .ןקַאזָאק טימ ןטַאדלָאס עטָאר ַא ןעמוקעגנָא זיא םורַא

 רענייטש טרָאד ןופ ןפרַאװ וצ ןיײירַא ןפיוה יד ןיא טזָאלעג ךיז ערעזנוא

 זנוא ףיוא טָאה ןעמ ןוא קיוּפ יד ןקיױּפ ןביױהעגנָא טָאה טייצ רעד ןיא .ייז ףיוא
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 ןבָאה ןליוק יד ןוא עדַאקירַאב רעד רעטניה ןעוועג ןענייז רימ ,ןסָאשעג
 טָאה ,טעטימָאק ןופ דילגטימ ַא ,רבח ןייא רעבָא .טדַאשעג טשינ זנוא
 ןיא ןפָארטעג םיא טָאה ליױק ַא ןוא ,ףיוה ןיא ןפיולוצניירַא טקיטעּפשרַאפ
 רעוט ַא -- ווָאנַארגַא השמ לקנעי רעקירָאי-17 רעד סָאד זיא ןעוועג ."ּפָאק
 ףיוא טגײלעגפיורַא םיא טָאה'מ .טיוט ןלַאפעג זיא רע --- דנוב םעניילק ןופ
 עקשטיגניי ענייז .טָאטש רעד ךרוד טריפעג וויטַארטסנַאמעד ןוא רופ ַא
 יו ןוא טולב ןייז ןיא ךעלכיט ערעייז טצענעגנייא ןבָאה סעטרבח ןוא םירבח
 םעד סע זיא ןעוועג .ּפעק ערעייז רעביא ךיוה ןגָארטעג ייז ךעלדנעפ עטיור
 ,1905 יַאמ 5

 תעב טיוט ןלַאפעג רעדניק עכעלטע 1905 ףוס ןענייז עשרַאװ ןיא

 -נַאשז ןוא רענלעז ואוו ,קַאיווַאּפ עמרוט רעד רַאפ עיצַארטסנַאמעד ַא סרעייז

 םעניילק ןופ הרבח יד טָאה שילַאק ןיא .,ןסָאשעג ייז ףיוא ןבָאה ןעמרַאד

 ,עמרוט רעד ןופ רעיוט םעד טמערוטשעג 1905 ןופ געט-רעבָאטקָא יד ןיא דנוב

 סױרַא ןענייז עטריטסערַא עשיטילָאּפ עטלמַאזרַאפ יד ןוא ןכָארבעגפיוא םיא

 -נָאמעד ןוא סעיצקַא יד ןיא ןבָאה טעטש ערעסערג יד ןוא .יירפ רעד ףיוא

 -טנגוי ןוא רעדניק רעטרעדנוה טקילײטַאב ךיז דנוב םעניילק ןופ סעיצַארטס

 .עכעל

 ,עשרַאו) טעטש ערעסערג לָאצ ַא ןיא ןענייז דנוב םעניילק ןטימ לעלַארַאּפ

 -יש עשידנוב ןעוועג (.ַאא לעמָאה ,וועיק ,קסניווד ,קסנימ ,ענליוו ,שזדָאל

 יד ןופ סנירעליש ןוא רעליש טרעהעג ןבָאה ייז וצ .סעיצַאזינַאגרָא-רעל

 ,סעיזַאנמיג ןוא ןלוש-סלדנַאה ,ןלוש-סקלָאפ עשיסור ענָאיזַאק

 ,שטיװעלַאכימ שינייב תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד טָאה קסניווד ןגעוו

 "יש רעד ןיא טעטימָאק ןשידנוב ןופ רעייטשרָאפ רעד ןעוועג זיא רעכלעוו
 ןרָאװעג טריזינַאגרָא טרָאז זיא 'דנוב רעניילק' רעד, :עיצַאזינַאגרָא-רעל
 רעייז ןעוועג זיא ןוא 12 רָאי ַא ןעוועג טלַא זיא רעכלעוו ,לגניי-רעקעב ַא ןופ
 ןיא זיא עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא רעסיוא ,רעקיטומ ןוא רעקיאעפ ַא
 טָאה סע זַא .טנגוילוש לסיב שּפיה ַא ןעוועג 'דנוב םעניילק' רעקסניווד
 יד ףיוא ןגעלפ ,עמוד סניגילוב ןריטָאקיָאב וצ טינַאּפמַאק יד ןבױהעגנָא ךיז
 ןוא ןטסיזַאנמיג ןעמוק ןעגניטימ:-ןסָאג ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עכעלטנפע-בלַאה

 טָאה ןעמ יו ױזַא .'דנוב םעניילק' ןופ ןעמָאנ ןיא טרָאװ ַא ןטעב שיסור ןיא
 .ןבעגעג טשינ טרָאװ ןייק ייז ןעמ טָאה ,טנעקרענָא טשינ 'דנוב םעניילק' םעד
 -לַא עסיורג ייווצ יד ןופ טייצ רעד ןיא ,(1905) רעבמעווָאנ ןוא רעבָאטקָא ןיא
 םידומיל יד ןלעטשּפָא טפרַאדעג ןעמ טָאה ,ןקיירטש עשידנעלסור עניימעג

 ןופ רעליש יד ןבעגעגרעביא סע סטָאה עיצַאזינַאגרָא רעזנוא .,ןלוש יד ןיא
 -רָא יד ךיז טָאה טלָאמעד ןוא .טריפעגכרוד סע ןבָאה ייז ןוא 'דנוב םעניילק'
 רעד ןוא ,גנודניברַאפ רעקידנעטש ַא ןיא ייז טימ טלעטשעג עיצַאזינַאג
 ."קסניווד ןיא 'דנוב' ןופ עיצַאזינַאגרָא-רעליש יד ןרָאװעג זיא 'דנוב רעניילק'

 ןופ זיירקא ןעמָאנ ןטימ עיצַאזינַאגרָא ןַא טריטסיזקע טָאה עשרַאװ ןיא
 טקורעגסױרַא יז טָאה 1905 ןיא ,"ןטלַאטשנַא-לושלטימ ןופ טנגוי רעשידנוב
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 ,ןעגנוצענערגַאב עזעיגילער ןוא עלַאנָאיצַאנ יד ןפַאשּפָא ןופ ןעגנורעדָאפ יד

 לוש יד ןליײטּפָא ,גנודליב עטסיומוא עקידנטנילּפרַאּפ עניימעגלַא ןריפנייא

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא לוש א ןבָאה וצ קלָאפ ןדעי רַאפ טכער ,עכריק רעד ןופ

 -לוק ןופ טיבעג ןפיוא טעטילַאנָאיצַאנ רעדעי ןופ עימָאנָאטיױא ןוא ךַארּפש

 -עג ןבָאה'ס) ןלױּפ ןיא 1905 רָאי ןיא קיירטש-לוש ןסיורג ןתעב .ןבעל-רוט

 -נוב ןענייז (ןלוש-לטימ 74 ןופ סבירעליש ןוא רעליש טנזיוט 25 טקיירטש

 ,רעטלַא רָאטקיװ ןקירָאי16 םעד .וייטקַא רעייז ןעוועג ןטסיױַאנמיג עשיד
 טריטסערַא ןעמ טָאה ,טעטימָאק-קיירטש ןיא דילגטימ ַא ןעוועג זיא רעכלעוו
 זיא טשינ רעכלעוו ןיא ןענרעל ךיז רעטייוו טכער יד ןעמונעגוצ םיא ייב ןוא
 רעליש יד ןשיוצ טעברַא רעשידנוב רעד טימ טריפעגנָא .דנַאלסור ןיא לוש

 -ץּפס ַא טָאה עשרַאװ ןיא ץנעגילעטניא ןוא טנגוי רעקידנרידוטש ללכב ןוא

 -נעה ,רעסָארג ווַאלסינָארב טרעהעג ןבָאה'ס ןכלעוו וצ ,טעטימָאק רעלעיצ
 ,לקנערפ וַאלסינָארב ,רעװַאניװ לאכימ ,טַאקשומ ווַאלסישזדז ,ךילרע קיר

 יד ןופ ןעוועג זיא לקנערפ .ערעדנַא ןוא יוועל בוקַאי ,יקסמינָאלס םַאדַא

 ןופ רעציזרָאפ רעד ןעװעג זיא רע -- קיירטש-לוש ןופ רעריפ עטסקיטכיוו
 -עד רעד ןופ טלַאהניא םעד ןעװעג עיּפשמ קרַאטש ןוא טעטימָאק-קיירטש
 ןופ רעייטשרָאפ יד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעד סָאװ ,ןסולשַאב יד ןוא עיצַארַאלק

 ףיוא ןעמ טָאה עשרַאװ ןיא .ןעמונעגנָא טָאה טנגוי-לוש רעקידנקיירטש רעד
 ,רעליש עשידנוב 150 ךרעב ןופ גנולמַאזרַאפ ַא טריטסערַא סַאג-יקּפילָאװָאנ
 ןעמ טָאה ,עטקורדעג ןוא עטריפַאוגָאטקעה ,רעליש יד וצ ןפורפיוא יד ןיא
 רעד ןגעוו ןוא קיטילָאּפ-לש רערענָאיצקַאער רעד ןגעו טדערעג רקיעב
 ןשינעעשעג ענײמעגלַא יד ןגעװו ךיוא רעבָא ,לוׁש רעיירפ ַא ןופ טייקיטיונ

 ,דנַאל ןיא
 יד ןיא ןסקַאװעגרעדנַאנַאפ ךיז קרַאטש זיא סָאװ ,דנוב רעניילק רעד

 ערענָאיצולָאװער יד סָאװ ,לרוג ןבלעז םעד טלייטעג טָאה ,1904-1906 ןרָאי

 ענייז ןוא םיא יבגל זיא טכַאמ-גנוריגער עלַאטורב יד ,ללכב גנוגעווַאב
 -ײמעגלַא רעד יבגל יװ ,םַאזיורג ױזַא טקנוּפ ןעוועג ןעגנוטערטסױרַא-ןסַאג
 עינדָאכסוװ ףיוא זיא 1905 יַאמ 27 םעד תבש .גנוגעוװַאב רערענָאיצולָאװער רענ
 ןבָאה רענלעז .עיצַארטסנָאמעד -רעדניק ַא ןעמוקעגרָאפ שזדָאל ןיא סַאג

 -ניא ןַא טנדרָאעגנײיא טָאה דנוב רעד .טעגרהרעד לגניי ןייא ןוא ןסָאשעג
 ןַא ןיא .ןשטנעמ טנזױט 10 ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ היוול עלופסקורד
 זיא ,דנוב ןופ טעטימָאק רעשזדָאל ןופ (רעװָאזַאמ סקַאמ רבחמ) ףורפיוא
 רעדניק עניילק ןיא ןסָאשעג טָאה ןעמ, :ןרָאװעג טגָאזעג החיצר רעד ןגעוו
 ךיז ןליּפש ןוא עיצולָאװער ןופ טייצ ַא ןיא ןבעל ייז לייוו ,רַאפרעד רָאנ

 -ַאמ ןוא סעיצַארטסנָאמעד ןיא רָאנ ,סעקלורטס ןוא שינעטלעהַאב ןיא טשינ
 סע סָאװ ןוא ןגיוא ערעייז רַאפ רָאפ טפָא ױזַא ןעמוק סָאװ ,סעיצַאטסעפינ
 -לעז ןייק טשינ שזדָאל ןיא זנוא ייב זיא סָאד ןוא .ןכַאמכָאנ ױזַא ךיז טליוו

 יד רעדניק יד ךיז ןליּפש ,עסיורג יד ףיוא קידנקוק .,גנוניישרעד ענעט
 יז סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק טשינ ןוא .ןכַאז עכלעזַא ןיא טפָא טייצ עטצעל
 יד ןופ טונק רעד ךרוד ןכייצ ןקיטולב ןייא טשינ ןעמוקַאב ןיוש ןבָאה
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 סָאװ ןייטשרַאפ טשינ לכש רעשירעדניק רעייז סָאד ןעק ,ןקַאזָאק עשירַאצ
 ,ןליּפש טשינ ךיז ךַאז ַאזַא ןיא רָאט ןעמ סָאװרַאפ ןוא ייז וצ טָאה ןעמ

 ,תונכס יד רַאפ ןקָארשעג טשינ ךיז ןבָאה ןרענָאיצולָאװער עקשטיגניי יד
 -עג טָאה דנוב רעניילק רעד ואוו ,קסנימ ןיא .טרעיולעג ייז ףיוא ןבָאה סָאװ
 רעייטשרָאפ םוצ עיצַאגעלעד ַא סנייז ןעמוקעג זיא ,רעדילגטימ 200 טלייצ
 ַא טגנַאלרַאפ םיא ןופ ןוא (רעגיר --- ןוַארב םהרבא) ייגרעס רבח דנוב ןופ
 טָאה'מ ,עיצַארטסנַאמעד רעטנַאלּפעג ַא ןיא ןעמענ וצ ליײטנָא שינעביולרעד
 טָאה ייגרעס רבח ןיא תונברק ןלַאפ ןלעווס זַא ,ןייז רעשמ טנָאקעג ךיז
 -עד יד ,ןקילײטַאב טשינ ךיז ןלָאז עכעלטנגוי יד זַא ,ןקריוו טוואורּפעג
 ןבעגעג ,ןרעג טשינ םגה ,טָאה רע ןוא טנשקעעגנייא ןבילבעג זיא עיצַאגעל
 ףיוא .ןעמוקעגרָאפ עיצַארטסנַאמעד יד זיא 1905 ילוי 11 םעד .םכסה ַא
 ךיוא זיא תונברק יד ןשיוװצ ןוא ןסָאשעג ןקַאזָאק ןבָאה סַאג עינלעדָאגָאב
 -רעדיינש רעקירָאי-14 רעד -- דנוב םעניילק ןופ דילגטימ ַא טיוט ןלַאפעג

 ,ןייטשלעמיה למהרבא לגניינרעל
 רעד ןופ ּפָארַא-גרַאב רעד ןביױהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו ,1907 רָאי ןיא

 דנוב רעניילק רעד ךיוא טָאה ,גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעדנעלסור
 טרובעגרעדיוו ןייז .ענעצס רעד ןופ ּפָארַא זיא רע ,לרוג ןבלעז םעד טַאהעג
 ןופ ליפ .רעטעּפש ןרָאי טימ טשרע ןעמוקעגרָאפ ןעמרָאפ ערעדנַא ןיא זיא
 יד ןיא טירט ערענָאיצולָאװער עטשרע ערעייז טלעטשעג ןבָאה סָאװ ,יד
 גנוגעַאב-רעטעברַא רעד טימ לָאמנייק ןיוש ןבָאה ,דנוב םעניילק ןופ ןעייר
 ערעפייר ערעייז ןיא ןלָאר עקיטכיו טליּפשעג ןוא טדישעג טשינ ךיז
 .ןרָאי

 ןופ גנוריפפיוא יד ןוא טעברַא ןייז ,'דנוב םעניילק' ןופ גנודנירג יד,
 -ילכ ֹוצ ,תוכלמ וצ :גנורעדָאפסױרַא ןַא ןעוועג ןענייז רעדילגטימ ענייז

 -סױרַא ןַא .עמַאמ-עטַאט וצ ןליפא --- לָאמלייט ןוא סָאבעלַאב םוצ ,שדוק
 וצ ,ךָאי ןכעלגערטרעדמוא ןַא וצ רעדניק עקינעּפשרעדיװ ןופ גנורעדָאפ
 וצ גנורעלקרעד-סגירק ַא ,עיצידַארט רעטבעלעגּפָא וצ ,ןצעזעג עטכערעגמוא

 ,טייל עמורפ ןוא עטוג' וצ ,םיסּפורטוּפא עטכעלש וצ ,רסיק ןוא טָאג
 ןופ רעצרעה יד ןופ דחּפ רעגנַאל-תורוד רעד ןדנואוושרַאפ זיא לָאמַאטימ
 ןייק .ןגיוב ךיז טזָאלעג טשינ דלַאב ןבָאה סנקור עגנוי יד .רעדניק עשידיי
 .טלעטשעגּפָא טשינ תונברק םוש ןייק ,ןקָארשעגּפָא טשינ ייז טָאה הנכס םוש
 -שטנעמ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא יו ,קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא
 רעדניק זַא ,ליּפשייב ַאזַא ןטייווצ ַא ךָאנ ןעניפעג טשינ ןעמ טעװ ,ללכב טייה
 -ןדלעה ליפ ױזַא ,ןביולג ןקילייה ליפ ױזַא ןזײװסױרַא ןלָאז ןסַאמ עסיורג ןיא

 ,ןגיוא יד ןיא טיוט םעד ןקוק ןייג קיליוװיירפ ןקָארשרעדמוא ױזַא ןלָאז ,טומ
 ןופ דרע יד טברַאפעג טולב גניי רעייז טימ ןבָאה םידרומ-רעדניק יד ןוא
 יד רעטניה ןעגנַאגעג רָאי 12 ןוא 10 וצ ןענייז ,עירעּפמיא רעדנעלסור רעד
 .(א:"ןבעל ןטימ -- טלָאצעג ןטסרעייט ןטימ ךיוא ןוא סעטַארק-הסיפת
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 ןבעל ןשידיי ןופ םינינע 0

 ןיא טשינ רעבָא ,ײטרַאּפ-רעטעברַא ןַא רקיעב ןעװעג זיא דנוב רעד
 -יד ןופ ןּפורג עשּפיה טרעהעג ךיוא ןבָאה םיא וצ .,טרָאװ ןופ ןיז ןלָאמש
 -ַאב רעמירַא רעד ןופ ןטפיש עסיורג .,ץנעגילעטניא-סקלָאפ ןוא עטרימָאלּפ

 עמירַאװ םיא וצ טָאהעג ןבָאה םוטרעגריבניילק ןופ וליפא ןוא גנורעקלעפ
 ןיר טימ זיולב טצענערגַאב טשינ ךיוא ךיז טָאה דנוב רעד ,עיטַאּפמיס
 ןבעל ןשידיי םעד ךייש סָאװ .םינינע ערענָאיצולָאװער ןוא עשירַאטעלָארּפ

 ,ץלַא וצ סערעטניא -- ןויטַאגעג רעדָא ןוויטיזָאּפ א -- טַאהעג רע טָאה
 ,רָאפ טמוק ָאד סָאװ

 ןופ ןדיי ןבָאה לָאמ ןטשרע םוצ .טיבעג ןשיטילָאּפ ןפיוא לכ-םדוק
 זיאס יװ ױזַא ןוא .טנעמַאלרַאּפ א ןיא רעייטשרָאפ רעייז טַאהעג דנַאלסור
 ןבָאה ןטַאטוּפעד עשידיי עכעלרעגריב יד ןוא טייצ ערענָאיצולָאװער א ןעוועג
 רעפרַאש ַא טימ עמוד ןיא ןטערטוצסױרַא טַאהעג טשינ טומ ןייק וליפא
 ןרעדָאפ ןוא קיטילָאּפ-גנוריגער רעשיטימעסיטנַא רעד ןופ גנולייטרוארַאפ
 טָאה דנוב רעד זַא ,ךעלריטַאנ ןעוועג זיא ,גנוקיטכערַאבכיײלג עשידיי ןפָא
 ןטַאטוּפעד עשידיי יד .עיצקַא-גנורעלקפיוא עשיגרענע ןַא טריפעג םעד ןגעוו
 ביוא ;עכלעזַא סלַא עגַארפ עשידיי יד ןלעטשוצסױרַא טשינ ןסָאלשַאב ןבָאה

 גנוקיטכערַאבכײלג רענײמעגלַא ןופ ּפיצנירפ םוצ ןגָאלשרעד ךיז טעוו'מ
 -ַאב ןדיי ךיוא אלימב ןיוש ןלעװ ,ןעגנוצענערגַאב עלַא ןופ גנוטכינרַאפ ןוא

 טנַאה ייב טנַאה ןייג וצ ןעוועג זיא גנולעטשנייא רעייז ,טכער עכיילג ןעמוק
 "יא יד .קיטילָאּפ ןוא קיטקַאט רעייז וצ ןסַאּפוצ ךיז ןוא ןטעדַאק יד טימ
 ףרַאש טייז רעייז ןופ ןבָאה ןדיי ייב קיטילָאּפ רעשיטעדַאק רעד ןופ ןגָאלָאעד
 ,גנומיטש עכעלטנייפ ַא םיא םורַא ןפַאש טוואורּפעג ןוא דנוב םעד ןפירגעגנָא

 ןגעו רעגָאז-טרָאװ עשידנוב ןופ ןעמיטש עכעלטע ןעגנערב ןלעװ רימ
 "עג טָאה עמוד רעטשרע רעד ןיא קיטילָאּפ רעשידיי רעד ןגעוו .ןינע םעד
 יד טָאה (1905) קיירטש-רעכמעצעד םעד ךָאנ :ןָאסניוװעל .ב .רד ןבירש
 ןפדור וצ ןביוהעגנָא ןוא ּפָאק םעיז ןביוהעגפיוא עסערּפ עזַאושזרוב עשידיי
 ןיא טפַאשטכענק', .טרפב דנוב םעד ןוא ללכב ןרענָאיצולָאװער עשידיי יד
 ,ווָאנבוד 'ה רעקירָאטסיה רעטסואװַאב רעד ןבירשעג טָאה 'עיצולָאװער רעד
 -ַאנ ענייז רַאפ טשינ טפמעק טָאירַאטעלָארּפ רעטריזינַאגרָא רעשידיי רעד
 -סור רענײמעגלַא רעד ייב טכענק ַא זיא ײטרַאּפ ןייז ,ןסערעטניא עלַאנָאיצ
 םעד ןשַאװּפָא טעװ ןיײארַאפ-'רעכיײרגרעד' רעד רונ ןוא עיצולָאװער רעדנעל
 ןלעװ 'רעכיירגרעד' יד רונ ,םזינַאגרָא ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי םעד ןופ קעלפ
 ךָא טזיוו רעביירש רעשידנוב רעד ."קלָאפ ןשידיי םעד העושי ַא ןעגנערב
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 ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןופ ײטרַאּפ יד; .תמא ןופ זיא סָאד טייוו יו
 ןפמעק וצ טרעהעגפיוא טשינ ךיוא טונימ ןייא ףיוא טָאה ,רעטייוו רע טגָאז
 דנוב רעד .,"קלָאפ ןשידיי ןופ גנוקירדרעטנוא רעלַאנַאיצַאנ רעד ןגעק

 רעלַאנָאיצַאנ ןופ טיבעג םעד ןלייטוצסיוא ךעלגעממוא זיא'ס זַא ,טגָאזעג טָאה
 ףרַאד ףמַאק רעד .ףמַאק ַא דלעט םעד ףיוא זיולב ןריפ ןוא גנוקירדרעטנוא

 ,אנוש ןופ סעיציזָאּפ עלַא ןגעק טיירב רעצנַאג רעד ףיוא ןרעוו טריפעג
 ןבָאה ייז .ץומש טימ ןפרָאװַאב דנוב םעד "רעכיירגרעד, יד ןבָאה רַאפרעד
 ןייארַאפ ַא טעדנירגעג ןוא ןעגנוױעדָאפ עשידיי עלעיצעּפס יד טלייטעגסיוא
 לָאמַאטימ ןוא ."ןדיי רַאפ גנוקיטכערַאבכײלג ןכיירגרעדא בילוצ זיולב

 !עמוד רעד ןיא עגַארפ-ןדיי רעד ןגעוו לעיצעּפס ןדייר וצ ּפָא ךיז ייז ןגָאז,
 -יטכערַאבכיײלג זַא ,ןליוו ייז .ןטעדַאק יד וצ טכענק סלַא ךיז ןפיוקרַאפ ייז

 -נַאבַארטנָאק יו ,טײהרענעטלַאהַאב ןרעוו טריפעגכרוד לָאז ןדיי רַאפ גנוק

 -ןדיי רעד בילוצ טקילפנָאק ַא יעמוקסױרַא טשינ הלילח לָאז סע ידכ ,עד

 ןעמוקַאב ךָאד ןוא גנוריגער רעד טימ ןטקילפנָאק ןדיימסיוא ןליוו ייז ,עגַארפ
 עמוד רעטשרע רעד ןיא טירט עטשרע יד ייב ןיוש .,.,?גנוקיטכערַאבכיילג
 ערעזנוא סױרַא ןטערט; גנומיטש ערענָאיצולָאװער ַא טשרעה דנַאל ןיא תעב
 ןליוו ייז זַא ,טלַאטשעג עשיטכענק ךעלסעה ַאזַא ןיא ןטסילַאנָאיצַאנ עשידיי

 ,(:+"ןעגנורעדָאפ עשידיי רַאפ ןפָא ןטערטסױרַא טשינ
 רעד ףיוא עמוד רעד ןופ רעפטנע ןגעוו עטַאבעד רעד טימ תוכייש ןיא

 רענדער רעקילטנעצ, :קַאװטיל .א ןבירשעג טָאה רַאצ ןופ עדער?ןָארט
 ןבָאה ןקַאילָאּפ יד .."ןגיוושעג ןבָאה ןטַאטוּפעד עשידיי יד ,טדערעג ןבָאה
 ןטַאטוּפעד עשידיי יד, ,עגַארפ-ןליוּפ רעד ןגעוו ןדייר וצ טרעהעגפיוא טשינ
 ,טנָאמרעד טשינ עגַארפ-ןדיי רעד ןגעוו ןײלַא ןבָאה ייז ,ןגיוושעג ןבָאה
 הבושת רעד ןיא ןענָאמרעד ריא ןגעװ לָאז ןעמ טרעדָאפעג טשינ ןבָאה ייז
 טניול סָאד -- עגַארפ-ןדיי יד ןפָא ןלעטשסיורַא, ..."עדער-ןָארט רעד ףיוא

 רעד ןיא יז ןטלַאהַאב רעסעב .םערוטש ַא ןביוהפיוא ךיז טעו סע .טשינ
 -נַא ןלָאז גנוריגער רעד ןגעק ןטערטסױרַא ,גנוקיטכערַאבכיײלג רענײמעגלַא

 -יטש רעסעב .ןטוג טימ רעסעב ,ןציירעצ טשינ םענייק רָאט דיי ַא .ערעד
 טגָאזעגוצ .טייז ַא ףיוא קידנקוו ךיז ואוו ,קידננירק ואוו ,טייהרעקניל
 ןבילבעג ייז ןענייז ,ןוט וצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ןוא גרעב עצנַאג ייז ןבָאה

 ,(6** ?ןושל ןָא
 ןענייז עמוד רעטירד ןוא רעטייווצ רעד ןופ ןטַאטוּפעד עשידיי יד ךיוא

 יד טכַארטַאב ןעמ טָאה עמוד רעטייווצ רעד ןיא .ןרָאװעג טריקיטירק ףרַאש
 ןבָאה ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ןופ רעייטשרָאמ .ןלוש-סקלָאפ ןופ עגַארפ
 ףיוא ןלוש טרעדָאפעג ןוא גנוקיײדרעטנוא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעק טדערעג
 ןבירשעג טָאה -- 'רעייטשרָאפ' עשידיי יד; רעבָא ,ךַארּפש רענעגייא רעד
 ןבָאה ןטַאטוּפעד עשירעכיירגרעד-שיטסינויצ יד -- ןַאגרָא רעשידנוב רעד
 טייקרעכיז טימ טעמכ ןעק'מ, רעבָא ,ןדייר ךָאנ ייז ןלעוו רשפא ..."ןגיוושעג
 ןגעו עטכישעג עקירעיורט יד ןרעהרעד רימ ןלעוװו ייז ןופ טשינ זַא ,ןגָאז
 ןגעק ןטערטסױרַא ןענעק ייז .ןדיי ייב גנודליב-סקלָאפ רעד ןופ עגַאל רעד
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 -ייז ייז רעבָא ,ןלוש עשיסור יד ןיא םידימלת עשידיי יד רַאפ ןטנעצָארּפ' יד
 ןיא ,לוש ַא רַאפ ןלעטשוצנייא ךיז שיגרענע קיאעפמוא סיואכרוד ןענ

 עסַאמ רעשידיי רעד ןופ ךַארּפש-רעטומ רעד ףיוא ןענרעל לָאז'מ רעכלעוו

 -וצ ןצנַאגניא ןייז ןלָאז ךַארּפש-לוש יד יװ םַארגָארּפ סָאד רעכלעוו ןיא ןוא
 ,(:*"ףסָאמ רעד ןופ ןשינעפרעדַאב יד וצ טסַאּפעג

3 
 לא 6

 טָאה דנַאל ןיא ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער יד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא

 שינָאלָאעדיא .טבעלעגפיוא קרַאטש ןדיי יד ייב ךיוא ןבעל עשיטילַאּפ סָאד
 תוטיש עיינ ןענַאטשטנַא ןענייז'ס ,טריצנערעפיד ךיז ןדיי ןבָאה שיטילָאּפ ןוא
 ןעגנוריּפורגרעביא ,ןעגנוטלַאּפש ןעמוקעגרָאפ ןענייז'ס ,סעיצַאזינַאגרָא ןוא
 ,טפמעקַאב קיטייזנגעק ןוא ןעוועג חכוותמ ךיז טָאה'מ .ןעגנוקינייארַאפ ןוא
 ףיוא ףמַאק ןשיטילָאּפ-שיגָאלָאעדיא םעד ןופ רטנעצ ןיא ןעוועג זיא דנוב רעד
 ןעוועג ןיילַא זיא רע יא ,ערעדנַא ןפירגעגנָא טָאה רע יא .סַאג רעשידיי רעד
 עכעלטע ףיוא זיולב ןלעטשּפָא ךיז ןלעוװ רימ ,ייז דצמ ןלַאפנָא ןופ טקעיבָא ןַא
 ,ןטנעמָאמ

 .ויטקַא רעייז ןעוועג שיטילָאּפ טלָאמעד זיא ווָאנבוד .ש רעקירָאטסיה רעד
 -ָאּפ ןיא ןוא םזיכרַאנָאמ ןלענָאיצוטיטסנָאק ןופ רעגנעהנָא ןַא ןעוועג זיא רע
 ןעוועג םרוג םיא ייב טָאה גנולעטש יד ,ןטעדַאק יד טימ ןעגנַאגעג שיטיל
 בצמ ַאזַא ןיא .ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער יד וצ טפַאשרענגעק עקרַאטש ַא
 ללכב ןרענָאיצולָאװער עשידיי יד ףיוא לַאפנָא ןפרַאש ַא טימ סױרַא רע זיא

 ןעמָארגָאּפ עכעלקערש יד טצונעגסיוא ייברעד ןוא טרפב דנוב ןפיוא ןוא
 טָאה רע .ןרָאצ ןייז ןרעגייטש ןוא לַאפנָא ןייז ןקיטכערַאב וצ ןדיי ףיוא
 ..ר.ס ײטרַאּפ ןוא ,.ם.פ.פ ,.ּפ.ַאיד.ס.ר רעד ןיא רעדילגטימ-ןדיי יד ןפירגעגנָא
 רעד ןיא טפַאשטכענק, ןיא ,עיצַאלימיסַא ןיא טקידלושַאב ייז טָאה רע

 ,םוטנדיי ןטימ ןסייררעביא ןיא ,?עיצולָאװער

 -סיוא טלעטשעג ךיז טָאה רע זַא ,ןעוועג זיא דנוב ןגעק גנוקידלושַאב יד
 ןעניד טשינ רעבירעד רע ןעק ,ןבַאגפיוא-ןסַאלק עשירַאטעלָארּפ ךעלסילש

 רע רָאנ ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןסערעטניא יד ןקינייארַאפ ןופ עבַאגפיוא רעד
 עיזַאושזרוב ןופ ףמַאק-ןסערעטניא רעד .תודחא יד ןסיירעצ ןפלעה רָאג ףרַאד
 רַאפ ףמַאק םעד ןטסידנוב יד רַאּפ ירמגל טלעטשרַאפ טַאירַאטעלָארּפ ןוא
 עיניל רעד ףיוא רעטייו לידנעייג .ןסערעטניא עלַאנָאיצַאנ ענימעגלַא יד

 ;גנוקידלושַאב רעטקיטכערַאב-טשינ ַאזַא וצ וליפא טדעררעד ךיז ווָאנבוד טָאה

 יד ןבָאה ,עיצולָאװער רעשיסורלַא רעד ןופ רעטיר רַאפ ךיז קידנטלַאה;

 רַאפ סעיצַאטסעפינַאמ-רעבָאטקָא יד ןיא ןזייוואוצסיורַא טימַאב ךיז ןטסידנוב
 -ַאכ .הסונ ןבלעז ןיא רעטייו ױזַא ןוא ,"ןילַא ןסור יד יו ,שיסור רעמ
 ,דָאכסָאוו לַאנרושז ןשיסור-שידיי ןופ עיצקַאדער יד וליפא זא ,שיטסירעטקַאר
 -ַּפִא ךיז קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג טָאה ,טקורדעג ןעוועג זיא לקיטרַא רעד ואוו
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 יד טימ םיכסמ טשינ יז זיא ןטקנוּפ לייט ןיא זַא ,ןרעלקרעד ןוא ןצענערגוצ
 ,(=* רבחמ ןופ ןעקנַאדעג

 עשידנוב ןבָאה ,דנוב ןגעק ןעגנוקידלושַאב עטעדנירגַאבמוא יד ךייש סָאװ
 ןענַאװ ןופ :ןבירשעג טָאה ןייטשמולב .י .רד .טּרעפטנעעג רעגָאז-טרָאװ
 -טכער רעשידיי רעד טימ טשינ ךיז טרעמיק דנוב רעד זַא ,ווָאנבוד רעה טמענ
 ןוא טייקיזָאלטכער עשידיי יד; ןפַאשּפָא רַאפ טפמעק רעוו ?ללכב טייקיזָאל

 ןוא ידָאכסָאוו ןיא ןעלקיטרַא טימ זיולב טשינ ןעמָארנָאּפ עשידיי יד ןגעק
 ןסַאג יד ףיוא ןבעל ןוא בייל טיִמ רָאנ ,ןסערגנָאק ףיוא סעדער ענייש טימ
 ?'דנוב' רעד טשינ ביוא רעװ -- ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי עלַא ןופ
 טייטשרַאפ ,רימ ןטלַאה גנוקידלושַאב רעקיניזמוא ַאֹזַא ןגעו רעגנעל ןדייד

 | ."קירעביא רַאפ ,ךיז
 דחא ןרעה יד ןענָאק רימ; :ןבירשעג רע טָאה רעטעּפש לסיב ַא ןוא

 תמאב טריר סָאװ ,סָאד זַא ,ןרעכיזרַאפ םירבח ערעייז ןוא ווָאנבוד ,םעה
 טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד זיא ,עיצַאנ רעשידיי ועצנַאג רעד ןופ דובכ םעד ןָא
 ךָאנ טשינ ביוא) עיזַאושזרוב רעשידיי רעד יו רעייט ןוא קיליײה ױזַא סיוועג
 ןענָאמרעד 'דנוב' ןופ רעקידלושַאב ןרעה יד ליוו ךיא ,(רערעייט ןוא רעקילייה
 ןשידיי ןצנַאג םנופ רעייטשרָאפ יד' טריגַאער וועינישיק ףיוא ןבָאה סע ױזַא יו
 ףיורעד ןבָאה סע ױזַא יו ןוא ,סערגנָאק רעלעזַאב ןפיוא ןטסינויצ יד ,'קלָאפ
 -וצ ןשידנוב ןפיוא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םנופ רעייטשרָאפ יד טריגַאער
 -יק ךָאנ דלַאב טייצ ןייא ןיא טעמכ ןעמוקעגרָאפ עדייב ןענייז ייז) רָאפנעמַאז
 טקירדרַאפ ןבָאה 'קלָאפ ןשידיי ןצנַאג םנופ רעייטשרָאפי ןרעה יד .(וועיניש
 ןגָארטעגמורַא ןוא סערגנָאק רעייז ףיוא וועינישיק השעמ טקיטשרַאפ ןוא
 רעייטשרָאפ יד ...רעריפ רעייז וצ ןעוועלּפ ןופ ווירב ַא טימ ןטרָאד ךיז
 ןיא טריפעגכרוד ךיוא ןוא ,ןסָאלשַאב ןבָאה טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םנופ
 ,ןדיי רַאפ גנוקיטכערַאבכיײלג ןופ גנורעדָאפ יד .ץושטסבלעז עשידיי יד ,ןבעל
 ןרעו טלעטשעגסױרַא טפרַאדעג ,ךיז טכוד ,טָאה'ס עכלעוו גנורעדָאפ ַא

 טשרע גנורעדָאפ ַא סלַא ןגעווטסעדנופ טָאה ,קירוצ ןרָאי טייצ ַא טימ ךָאנ
 -עג ןייז ןופ ןבירשעג יז טייטש ןָאפ ןייז ףיוא .טלעטשעגסױרַא 'דנוב' רעד
 רַאפ ןפמעק וצ ףיוא טשינ רע טרעה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא ןָא גָאט-סטרוב
 ךיז טָאה ,ןָאגרַאשז רעד ,ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ תמאב עשידיי יד, ..."ריא
 עשידיי יד ןשיווצ 'דנוב' ןופ טעברַא רעקירָאי-גנַאל רעד קנַאדַא טלקיװטנַא
 עכיוה יד ןיא ןוא ןעגנוטייצ עשיאערבעה עלַא ןיא תעב ,"ןסַאמ-רעטעברַא
 ןענַאטשעג זיא םעה דחא) ,(=:שידיי טפדורעג ןעמ טָאה תורבח עשידיי
 -ןײמעגלַא ןלעטשסױרַא טשינ ןפרַאד רוביצ ַא יװ ןדיי זַא ,טקנוּפדנַאטש ןפיוא

 (עשידיי זיולב רָאנ ,ןעגנורעדָאפ עשהכולמ

 ערעדנַא ןטכױלַאב ןווָאנבוד .ש רעפטנע ןיא טָאה ןָאסניװעל .ב .רד

 דנוב ןופ םַארגָארּפ ןגעו טדער ווָאנבוד ןעו :ןבירשעג טָאה רע .ןגַארפ
 ןגעו רע טדער ,ןברַאפ עטסצרַאװש יד ןיא קלָאפ עשיסור סָאד רע טעז
 רענעייל רעד, .ןעגנונּפָאה טימ לופ רע זיא --- רעכיירגרעד יד ןופ םַארגָארּפ
 ןמז-לכ רונ ןדיי רַאפ ךעלרעפעג זיא קלמע זַא ,ןייטשרַאפ ױזַא סָאד ףרַאד
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 רונ ךיז ןזָאל רעבָא ,קיטילָאּפ-ןסַאלק עשיטסיאָאגע ,עלָאמש ַא טריפ דנוב רעד

 -יירב ַא טריפ רעכלעוו ,'ןייארַאפ-רעכיירגרעד' םעד ןיא ןקיניײארַאפ ןדיי עלַא
 ןייק רַאפ ןבָאה וצ ארומ סָאװ ָאטשינ זיא ,קיטילָאּפ עלַאנָאיצַאנ-ןײמעגלַא עט
 "עדַאק יד --- קיטילָאּפ -ןסַאלק ַא ןריפ רעכיירגרעד יד ךיוא ..."אנוש םוש
 רעשידיי רעד זַא; ...עיזַאושזרוב רעלַארעביל רעד ןופ קיטילָאּפ עשיט

 ףיוא בייל ַא יו טפמעק דנוב ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא טַאירַאטעלָארּפ
 רַאפ ןבעל ןוא טיוט ףיוא המחלמ ַא טריפ ,סעדָא ןוא שזדָאל ןופ ןדַאקירַאב יד
 -כערַאבכײלג רעשידיי רַאפ טַאירַאטעלַארּפ רעשידיי סלַא ןוא ללכב טייהיירפ

 ,.וו.א.א ןפורפיוא ,ןטפירש ענייז עלַא ןיא סיוא סָאד טקירד ןוא טרפב גנוקיט
 רענָאיצולָאװער טשינ טריטסעטָארּפ דנוב רעד זַא ,ןגָאז וצ ווָאנבוד 'ה טגַאװ

 ,..תמא טשינ זיא סָאװ ,"טייקיזָאלטכער רעשידיי רעכעלדנעש רעד ןגעק
 -עדָאפ יד דנוב םעד ייב ןעמונעגרעביא , ןבָאה רעקיטילָאּפ לארשי-לכ עלַא

 -נוא עלַא ןבָאה רָאי-ייה זיב ,עימָאנָאטױא רדעלערוטלוק-ילַאנָאיצַאנ ןופ גנור

 ןבָאה ייז זַא ,טנכערַאב ןיוש רענגעק עזַאושזרוב-ןיילק ןוא עזַאושזרוב ערעז
 ןופ לובמ ַא ןוא טניט ןופ םי ַא ןיא ןעקנורטרעד גנורעדָאפ עקיזָאד יד
 -עדָאפ ןימ ַאזַא ןלעטשסױרַא ךיוא ןבעל סָאד ייז טגניווצ טציא ,רעטרעוו
 ןוא עימָאנָאטױא ןופ גנוזָאל רעשידנוב רעד ןשיװצ דישרעטנוא רעד .גנור
 -ָאמ עטצעל יד סָאװ םעד ןיא טײטשַאב ,םכותב סווָאנבוד ,רעכעלרעגריב רעד
 -לוקילַאנָאיצַאנ יד זַא ,ליוו דנוב רעד תעב גנוקינייארַאפ עקיליוויירפ ַא ןענ

 קוליח רעד .עיצוטיטסניא עשידיריי-שהכולמ ַא ןייז לָאז עימָאנָאטױא עלערוט
 ןָא טמוק ןילַא דנוב םעד טשינ; ..."רעקידנטיידַאב ַא זיא עדייב ןשיווצ
 -לוק ןייק ָאטשינ טציא ןענייז'ס ,םילובליב עכלעזַא ךיז ףיוא ןרעהוצסיוא
 -עלָארּפ ןוא עזַאושזרוב ןיא ןסירעצ ןייז טשינ ןלָאז עכלעוו ,סעיצַאנ עלערוט

 ,(:== ?ןעײטרַאּפ עשירַאט

* 
 לא +

 ,טייהרעדנימ רעניילק ַא ץוחַא ,עירעּפמיא רעשיסור רעד ןופ ןדיי יד
 לָאצ יד זיא טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ ביֹוהנָא םייב ,שידיי טדערעג ןבָאה
 רעד תעב ןבָאה ןליוּפ ןיא זיולב .,ןָאילימ 5 רעביא ןעוועג עקידנדער-שידיי
 סלַא שידיי ןבעגעגנָא ןדיי טנזיוט 3200 ןָאילימ 1 1897 ןיא גנולייצ-סקלָאפ

 טשינ .ןדיי 46,380 רונ ןבעגעגנָא ןבָאה שילױּפ תעב ,ךַארּפש-רעטומ רעייז
 רעמ ךָאנ ,ןרָאװעג טקיסעלכַאנרַאפ ךַארּפש עשידיי יד זיא ףיורעד טקוקעג
 יד ןיולב טשינ סע ןבָאה ןוטעג .טפדורעג ןוא טקירעדינרעד יז טָאה'מ --
 ,רעקלעפ עשינכש יד ןופ ןטנעמעלע ערענָאיצקַאער יד ןוא טכַאמ עשירַאצ
 וצ טּפעלשעג ןבָאה ןרָאטַאלימיסַא יד .אפוג ןדיי ןופ ןטכיש עסיוועג רָאנ
 -עג ןבָאה רענגעק יד .שיאערבעה וצ -- ןטסינויצ יד ,שילױּפ ןוא שיסוד
 טָאה ןינבו ןינמ בור רעד רעכלעוו ףיוא ,ךַארּפש יד טקידיילַאב ןוא טקזוח
 -עגנייא ךיז טָאה גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד .טדערעג ןוא טכַארטעג
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 ןושל ןטקירדרעטנוא ןוא ןטהלוװעַאב ,ןטקידיײלַאב םעד רַאפ ךיוא טלעטש

 .ןדיי יד ןופ
 עסערּפ רעכעלגעט רעשידנוב רעד ןופ ןרעמונ עטשרש יד ןיא דלַאב

 ןופ טייקיטינ רעד ןגעוװ ,שידיי ןופ תובישח רעד ןגעו טדערעג טרעוװ

 ,ןזיװעגנָא טרעוו סע .רעכיבנרעל ןוא ךוברעטרעוו ַא ,קיטַאמַארג ַא ןבעגסױרַא

 ןפַאשעג רעירפ ןבָאה סָאװ ,רעבייוש .ןרעסעב םוצ טינמיס ןיוש טעז'מ זַא

 .רָאפ יד; .שידיי וצ .רעבירַא ןענייז ,ןכַארּפש ערעדנַא ןוא שיאערבעה ןיא

 ןעמוקעג ךָאד ךעלדנעי ןענייז טלעוו רעשירַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעייטש

 יד טדער סע רעכלעװ ףיוא ,ךַארּפש יד רונ זַא ,גנוגייצרעביא רעד וִצ

 גנולקיװטנַא יד, ...?עסַאמ יד ןדליב וצ לטימ טלַא ןעניד ןעק ,עסַאמ-סקלָאפ

 -עטיל עשידיי יד .סיױרָאפ טירט עלענש טימ טייג ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ

 -עטיל עשיאעּפָארײא עדעי סָאװ ,קרעוו עכלעזַא ךיז ןיא ןיוש טָאה רוטַאר

 "עג ןיוש טָאה ?ָאגרַאשז' ןעמָאנ רעד .טריצלָאטש ייז טימ טלָאװ רוטַאר

 עשידיי עיינ יד' :ןעמָאנ ןקיסַאּפ רעמ ןרעדנַא ןַא טימ ןרעוו ןטיברַאפ טנעק

 רעד רַאפ סָאװ זיא רעקיטכיוו ,קיטכיוו זיא ןעמָאנ רעד טשינ רָאנ .'ךַארּפש

 יד -- ןָאקיסקעל ַא ןוא קיטַאמַארג ַא ןרעוו ןפַאשעג ףרַאד ךַארּפש רעשידיי

 "ידי יד ..."ךַארּפש יד ןרילוגער ןוא ןרעטיירברַאפ וצ ןעלטימ-טּפיוה

 -פיוא זיולב יז ףרַאד'מ --- ןכַארּפש עלַא יו קיטַאמַארג ַא טָאה ךַארּפש עש

 .*** ךוב ַא ןיא ןכעגסױרַא ןוא ןביירש

 רַאפ עיצַאטיגַא עוויסנעטניא ןַא טריפעג דנוב רעד טָאה ךעלרעהפיואמוא

 רעכיב-ןרעל עשידיי ןבעגסיױרַא רַאפ ,לוש-סקלָאפ רעשידיי רענרעדָאמ ַא

 ךיז לעיצעּפס רע טָאה לושי-סקלָאפ רעשידיי ַא ןופ קנַאדעג םעד .,לג.ד.א

 ןייז טפרַאדעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי-רערעל יד ןשיוװצ ןכַאמ וצ רעלוּפָאּפ טימַאב

 י .לוש ַאזַא ןופ רעפַאש יד

 יָאֹּפ טימַאב ךיז טייצ רעד ןיא טָאה דנוב רעד סָאװ ,םינינע יד ןשיווצ

 יּפָא גנובערטש יד ןעוועג ךיוא זיא ,ייז רַאפ ןפמעק ןוא ןכַאמ וצ רעלוּפ

 -לעפַאב עמירָא יד .רעייטשיטכיל ןוא רעייטש-שיילפ ןשידיי םעד ןפַאשוצ

 ַא ןוא הריזג ַא יװ טכַארטַאב רעייטש ןשידיי-לעיצעּפס םעד טָאה גנורעק

 סָאװ ,ןטעטימָאק-סקלָאפ ןפַאשעג ןטסידנוב ןבָאה טעטש לָאצ ַא ןיא ,הללק

 שיילפ --- עסקַאט) עקבָארָאק רעטסַאהרַאפ רעד ןגעק ףמַאק םעד ןריפנָא ןלָאז

 ןבָאה ןטסידנוב יד .(רעייטש-טכיל) רָאבס יַאנשטעיווס םעד ןוא (רעייטש

 ,ןשטנעמ-סקלָאפ -- ןדיי עשיאייטדַאּפמוא ליפ ןגױצעגנײרַא עיצקַא רעד ןיא

 ןלָאצ ןופ םעט םעד טליפעג רענייב ענעגייא ערעייז ףיוא ןבָאה עכלעוו

 טרעטיירבעגסיוא רעטרע לייט ןיא זיא ףמַאק רעד .שיילפ ףיוא ןזיירּפ עכיוה

 ןיא שדוק-ילכ ןוא "ינּפ, יד ןופ ןעװעטַאבעלַאב םעד ןגעק ללכב ןרָאװעג

 יי ,תוליהק יד

 "נָאּפסערָאק ַא ןופ ןעז רימ ןלעו ,ןעזעגסיוא טָאה עיצקַא יד ױזַא יו

 "יגריוו) ןהכ ךורב ,.בוג רענװָאק ,לעװַאש ןופ טקישעג טָאה סע סָאװ ,ץנעד

 "נא ליפ ןיא יװ ,ָאד ךיז טָאה 5 רעבמעצעדירעבָאטקָא ןיא ןיוש; : (יל

 עלעיצעּפס יד ןגעק גנוגעװַאב ַא ןבױהעגנָא ,םוחת ןשידיי ןופ טעטש ערעד
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 ףיוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןלָאצ וצ סיוא טמוק'ס עכלעוו ,ןרעייטש
 -ױזַא רעד ןגעק גנוגעװַאב ַא ,שיילפ ףיוא -- טקודָארּפ-סנבעל ןקיטיונ םעד
 -ַאב עשידיי עצנַאג יד טָאה טייצ שדוח ַא; ..."עקבָארָאק רענעפורעג
 (=="רךעײטש-עקבָארָאק ןייק טלָאצעג טשינ גנורעקלעפ

 ,"גנונדרָא עטלַא יד; טלעטשעגקירוצ טָאה עיצקַאער עקידנעמוקנָא יד
 ןיא ןעגנולמַאזרַאפ עסיורג ןעמוקעגרָאפ ןענייז ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא
 -ַאבעלַאב עשלהק יד טריקיטירק טָאה'מ ואוו ,ןלהוש ןוא םישרדמ-יתב יד

 רקיעב טדיל סע עכלעוו ןופ ,ןרעייטש עשידיי עלעיצעּפס יד ןוא טייקשיט
 ,גנורעקלעפַאב עמירָא יד

* 
 לא א

 סעצָארּפ רעד זַא ,טקריװעג ןבָאה ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער יד
 ןרעו טרעלענשרַאפ לָאז רעגייטש ןזעיגילער ןטלַא ןטימ ןסייררעביא ןופ
 ןוא שרדמ-תיב ןופ קנעב יד טזָאלרַאפ זײװנסַאמ טָאה טנגוי עשידיי יד
 ןעמונעג ךיז ןוא ארמג רעד רעביא הלילו-םוי ןציז ןגעלפ ייז ואוו ,הבישי

 -יטפעשַאב עשיטקַארּפ ערעדנַא רעדָא הכאלמ וצ ,גנודליב רעכעלטלעוו וצ
 רעד וצ ןענַאטשעגוצ זיא ןוא טריזיטַאּפמיס טָאה ייז ןופ לייט ַא .ןעגנוק
 ןשיוװצ רעלוּפָאּפ רָאג ןעװעג זיא דנוב רעד  .גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער
 ,ץנעגילעטניא ןוא טנגוי רעקידנרידוטש רעד

 -גריפ רעד סָאװ ,ווירב ַא זיא גנומיטש רעד ןופ קורדסיוא רעטלוב ַא
 "עגּפָא טָאה ,ץרּפ ,ל .י ,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ טסייג רעקיד
 ןגעו טכירַאב ןשלַאֿפ ַא קידנענעקײלּפָא .עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא טקורד

 ,עשרַאװ ןיא רימזה טפַאשלעזעג-רוטלוק רעד ןופ גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעד
 :ןבירשעג ץרּפ טָאה ,געוו רעד גנוטייצ רעד ןיא טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ
 רע זַא ,טגָאזעג טשינ בָאה ןוא 'דנוב' ןגעק ןטערטעגסיױרַא טשינ ןיב ךיא;
 טימ ךערּפשעג:טַאװירּפ ןיא ,טרעקרַאפ .המשנ עשידיי יד ןשעלרַאפ ליװ
 ךיא :טגָאזעג ךיא בָאה טפַאשלעזעג רעינ רעד ןופ רעדילגטימ עיינ יד
 ,(**"'דנוב' רעד רימ טייטש ךָאד ןטסטנָאנמַא ,ײטרַאּפ ןייק וצ רעהעג

 ןוא רעיוב יד ,ץנעגילעטניא-סקלָאפ רעשידיי רעד ןופ לייט רעסיורג ַא

 ןיא זַא ,טסואוועג ןבָאה ,רוטלוק דעכעלטלעוו-שידיי רעיינ רעד ןופ רעפַאש
 -טימ ןטסיירטעג םעדז ןוא רעפמעקטימ ןטסכעלזָאלרַאפ םעד ייז ןבָאה דנוב
 -וטס רעד ןופ ןוא ץנעגילעטניא רעטרימָאלּפיד רעד ןופ לייט ַא ,רעפַאש
 ךיז ןוא ןעיידיא עלַאקידַאר טימ ןעגנורדעגכרוד ןרָאװעג זיא טפַאשנטנעד
 יד ןשיװצ העּפשה עשידנוב יד .ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד וצ טרעטנענרעד
 -ינוא יד ןיא ןלַאװ יד ןזייו סָאד .עשּפיה ץנַאג ַא ןעוועג זיא ןטנעדוטס
 ,ןטעטיזרעוו

 יד ןענייז ןענרעל ןיא הקספה רעגנַאל ַא ךָאנ ןוא ףמַאק ןרעווש ַא ךָאנ
 -ער רעד ןופ גנונדרָארַאפ ַא טל ןענייז סָאװ ,ןלושכיוה יד ןופ ןרעיוט
 "ער יד .ןרָאװעג טנפעעג רעדיוו ,טכַאמרַאפ ןעוועג טייצ עגנַאל ַא גנוריג
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 -ןרעל עכיוה יד רַאפ עימָאנָאטױא ןבעג וצ ןעגנואווצעג ןעוועג זיא גנוריג
 טלייװעגסיוא ןבָאה ןטנעדוטס יד .םידימלת ערעייז רַאפ ןוא ןטלַאטשנַא

 טריטנעזערּפער טָאה סעטסָארַאטס יד ןופ טַאר רעד ןוא סעטסָארַאטס ערעייז
 ,םינינע ענעדישרַאפ ןגעוו ןגָאז וצ ליפ טַאהעג ןוא טפַאשנטנעדוטס יד

 ןיא ןלַאװ-ןטנעדוטס יד ןיא ןענייז טעטיזרעווינוא רעגרוברעטעּפ ןיא
 ,ןטנעדוטס 250 ףיוא רענייא) סעטסָארַאטס 35 ןרָאװעג טלייוועג 1906 רָאי
 -ָאס 5 ,(ןטסידנוב ייז ןופ 6) ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס ןעוועג 22 ןענייז ייז ןופ
 3 ,(.0.8.9פ) ןטסילַאיצַאס עשיליופ 3 ,קיװָאדורט 1 ,ןרענָאיצולָאװער-לַאיצ

 זיא טַאר-עטסָארַאטס ןופ רעציזרָאפ סלַא ,רעשיאיײטרַאּפמוא 1 ןוא ןטעדַאק
 -עציוו סלַא ,ָאקנעשָארָאד טַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןרָאװעג ןבילקעגסיוא

 טָאה רעציזרָאפ םעד .טסידנוב ַא ןוא רענָאיצולָאװער-לַאיצָאס ַא -- רעציזרָאפ
 ערענָאיצולָאװער ןיא לײטנָא ןייז רַאפ טּפשמרַאפ ןוא טריטסערַא דלַאב ןעמ

 טסידנוב םעד ןבילקעגסיוא רעציזרָאפ סלַא טלָאמעד טָאה'מ .,ןשינעעשעג

 ןעוו ,ףוס עמַאס ןזיב טמַא םעד ןעמונרַאפ טָאה רעכלעוו ,קַאּפושטש בקעי
 עקיטכיוװ ַא טליּפשעג טָאה טַאו רעד .טזָאלעגרעדנַאנַאפ טַאר םעד טָאה'מ

 -נַאנַאפ ןכָאנ ךָאװ ַא טָאה גנוריגער יד זיב לָאר ערענָאיצולָאװער-שיטילָאּפ

 -ָאטיוא-טעטיזרעווינוא יד טפַאשעגּפָא (1907 ינוי) עמוד עטייווצ יד ןזָאלרעד
 .סעטסָארַאטס ןופ טַאר םעד אלימב ןוא עימָאנ

 -טעטיזרעווינוא רעשידנוב רעגרוגרעטעּפ רעד ןופ רעדילגטימ עוויטקַא
 רעטנזיוט ןופ ןעגניטימ עסיורג יד ףיױא .טרעדנוה ןעוועג ןענייז עּפורג
 רעטעברַא ןופ ןעגניטימ עשיטילָאּפ עניימעגלַא יד ףיוא ךיוא יו ,ןטנעדוטס
 ,ןלַאזטעטיױרעװינוא יד ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענייז סָאװ ,רעגריב ןוא
 ערעדנַא ןיא ךיוא .ןטסידנוב ןטערטעגסױרַא טפָא רענדער סלַא ןענייז
 עשידנוב קיטעט ןעװעג ןענייז גרוברעטעּפ ןיא ןטלַאטשנַא-ךןרעל עכיוה
 טייקיטעט רעייז ןוא רעדילגטימ 200 טלייצעג ייז ןבָאה ןעמַאזוצ ,סעּפורג
 -נוב יד .טעטימָאק-ןטנעדוטס ןשיטָאטש ַא ךרוד ןרָאװעג טרינידרָאָאק זיא
 ןטנעדוטס עשידיי לָאצ עדעסערג ליפ ַא ךיז םורַא טריּפורג ןבָאה ןטסיד
 טנזױט 10 טנרעלעג ךיז טלָאמעד ןבָאה טעטיזרעווינוא רעגרוברעטעּפ ןיא

 רַאפ קיטליג ןעוועג זיא סָאװ ,טנעצָארּפ 23 ןופ עמרָאנ רעד טיול .םידימלת

 ןטנעדוטס עשידיי 200 יװ רעמ טשינ ןייז טפרַאדעג טרָאד טלָאװ ,ןדיי
 זיא סָאד .ערעסערג ליפ ַא ןעװעג 1906-7 רָאי ןיא רעבָא זיא לָאצ רעייז
 ,טקריװעג טָאה סעטסָארַאטס יד ןופ טַאר רעד סָאװ ,םעד בילוצ ןעשעג
 רעד ףיא טקוקעג טשינ ,ןדיי ןופ ןעגנודנעוו עלַא ןקידירפַאב לָאז'מ זַא
 ןיא ןטלַאטשנַאןרעל עכיוה ערעדנַא ייר ַא ןיא ךיוא) עמרָאנ-טנעצָארּפ
 -טנעצָארּפ יד טיהעגּפָא טשינ טייצ רענעי ןיא ןעמ טָאה טעטש ענעדישרַאפ
 ,(עמרָאנ

 -עג גנוריּפנָא רעשיטנעדוטס רעלַארטנעצ רעד ןיא ןענייז עװקסָאמ ןיא
 ,ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס 12 ןעוועג ןענייז ייז ןופ ,רעייטשרָאפ 21 ןרָאװעג טלייוו

 ץעװָאסעּפעּפ 1 ,סעקיװָאדוױט 2 ,ןרענָאיצולָאװער-לַאיצָאס 7 ,ןטעדַאק 8
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 ןעועג 3 ןענייז ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס 12 יד ןופ ,רעשיאיײטרַאּפמוא 1 ןוא
 ןיא ךיוא טריטסיזקע ןבָאה סעּפורג עשיטנעדוטס עשידנוב ,(:** ןטסידנוב
 ,טעטש ערעדנַא ןופ ןטלַאטשנַא-ןרעל עכיוה יד

 צי

 ַא ןופ גנורעדָאפ יד ,רוטלוק עכעלטלעוו-שידיי יד ,ךַארּפש עשידיי יד

 וצ טכער יד ,ךַארּפש-ןרעל רעשידיי רעד טימ לוש רעכעלטלעוו רענרעדָאמ
 םיאנוש ןוא רענגעק ךס ַא טַאהעג ןבָאה -- ןעגנולמַא:רַאפ ףיוא שידיי ןדייר
 ןוא גנוריגער רעד ןופ ;אפוג ןדיי יד ייב יא ,רעקלעפ עקימורַא יד ייב יא
 -עה ןוא שילױּפ ,שיסור טימ .טדערעגּפָא ןיוש ןענַאגרָא-ריפסיוא עריא
 קיטיונ זיא'ס .שידיי ןקיטשרעד ןוא ןעמיוצרַאפ טלָאװעג ןעמ טָאה שיאערב

 עשידיי יד ייב שינעדנעטשרַאפ יד ןקעוו ,ןטייז ייווצ ףיוא טעברַא ןַא ןעוועג

 ןפמעקסיוא ןוא ןושל רעייז ןופ תובישח ןוא טייקיטכיוו רעד רַאפ ןסַאמ-סקלָאפ
 -רַאפ ןוא ןטיירב ןופ דנַאטשרעדיװ םענעסיברַאפ ןגעק סעיציזָאּפ םיא רַאפ
 ןוא שידיי ןופ טכער יד רַאפ ףמַאק ןיא .טנָארּפ ןכעלטנייפ ןקיטרַאנדיש
 רעד זיא ,לוש עלַאמרָאנ ַא דניק ןשידיי םעד ןבעג רַאפ --- רוטלוק רעשידיי

 ,טרָא ןטשרע ןפיוא ןעוועג דנוב
 .עמוד רעטייוצ רעד ןיא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא עגַארפ-לוש יד

 יד .ןטקעיארּפ-ץעזעג ערעייז ןגָארטעגנײרַא ןבָאה סעיצקַארּפ ענעדישרַאפ
 -ָאװַאב וצ טימַאב ךיז ןבָאה ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןטַאטוּפעד
 ןטַאטוּפעד עשידיי יירד יד .ןרוטלוק ןוא ןכַארּפש ערעייז ןופ טכער יד ןענער
 .ןליו רעייז טריזילַארַאּפ טָאה ןדיי ייב טײקיכַארּפש-ליפ יד ,ןגיוושעג ןבָאה
 טָאה ,עגַארפ ןדיי יד ןפָא ןלעטשקעװַא טשינ ףרַאד'מ זַא ,גנולעטשנייא יד
 רעשידיי ַא יו טשינ רעבָא ,טדערעג טָאה דיי ןייא ,ָאי ,טמיילעג ָאד ךיוא ייז
 טלייועג ,גרעבלעדנַאמ רָאטקיװ) טַארקַאמעד-לַאיצָאס ַא יו רָאנ ,טַאטוּפעד
 עשידיי ןגעו טדערעג עקַאט טָאה רע ןוא .(ריבכיס ,קסטוקריא ןיא ןרָאװעג
 -נימ עלַאנָאיצַאנ ייר ַא ןופ ןטַאטוּפעד ,טשױטנַא טָאה רע ךיוא רעבָא ,תורצ
 -לעפ ערעייז ןכלעוו ןופ ,קורד ןלַאנָאיצַאנ םעד טרעדלישעג ןבָאה ןטייהרעד
 -ָאס יד .רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ רעייז רַאפ טכער טרעדָאפעג ןוא ןדייל רעק

 ריא .ויסַאּפ ןבילבעג ןינע םעז ייב זיא עיצקַארּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצ

 -רעד גנוריגער עשיסור יד ױזַא יוװ טרעדלישעג טָאה גרעבלעדנַאמ רענדער
 ,טקידלושַאב ןוא רוטלוק רעשיסור רעד ןופ ןסינעג ןדיי יד טשינ טזָאל
 ןפרַאד רעדניק עשידיי זַא .לוש רעד ןיא סַאה טצנַאלפעגנייא טָאה יז זַא

 טָאה רע יו טקנוּפ ,טדערעג טשינ רע טָאה םעד ןגעװ -- ןלוש ענעגייא
 ,רוטלוק ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ףיוא תופידר יד ןגעוו טדערעג טשינ
 טרירַאב טשינ טָאה רע סָאװרַאפ רעייטשרָאפ ןשידנוב ַא ןופ עגַארפנָא ןַא ףיוא
 עשידיי יד ןוט טפרַאדעג ןבָאה סָאד זַא ,טרעפטנעעג רע טָאה ,םינינע יד
 ,עשידיי יד יא טלייטרוארַאפ ףרַאש טָאה עסערּפ עשידנוב יד .., .ןטַאטוּפעד
 -עג טשינ ןענייז ייז סָאװרַאפ ,ןטַאטוּפעד עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד יא
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 ןגרעבלעדנַאמ ךייש סָאװ .עבַאגפיוא רעייז ןופ ךיוה רעד ףיוא ןענַאטש
 תבוטל "טרָאװ ַא ןפרָאװרַאפ, טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג עקַאט רע זיא
 ףרַאד טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ רעייטשרָאפ ַא יו .רעמ טשינ רעבָא ,ןדיי
 זיא סָאװ ,שטנעמ ַא יו טדערעג טָאה רע .טדערעג טשינ רע טָאה ,ןדייר
 עשידיי יד ןופ ןשינעפרעדַאב יד טשינ ןעק ןוא ןבעל ןשידיי ןופ ןסירעגּפָא
 ,ןסַאמ-סקלָאפ

 ףיוא שידיי ןדייר וצ טרעטשעג ןבָאה טכַאמ רעד ןופ רעייטשרָאפ יד
 טלָאװעג טשינ ןלַאפ ליפ ןיא ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד ,ןעגנולמַאזרַאפ יד
 ןעגנולמַאזרַאפ יד זַא ,טריקיזיר לָאמטּפָא ןוא שידיי טדערעג ןבָאה ,ןגלָאפ
 רערַאטנעמעלע רעד ןופ ןגָאזּפָא ךיז רעדייא טזָאלעגרעדנַאנַאפ ןרעוו ןלָאז
 -ָאזער ןעמונעגנָא ןבָאה ייז .ןושל רעייז ןיא ןדייר וצ טכער רעכעלשטנעמ
 עשיטַארקָאמעדילַאיצָאס יד וצ גרוברעטעּפ ןייק טקישעגקעװַא ןוא סעיצול
 ןופ גנוקירדרעטנוא רעד ןגעק ןטערטסױרַא עמוד ןיא ןלָאז ייז זַא ,ןטַאטוּפעד
 .ךַארּפש רעשידיי רעד

 טָאה דנוב רעד רעכלעוו םורָא ,עגַארפ ַא ךָאנ ןעוועג זיא טייצ רעד ןיא
 סױרַא זיא 1906 רעבמעווָאנ (15) 28 םעד .עינַאּפמַאק עסיורג ַא טריפעג
 גנעל יד ןלעטשטסעפ ןוא טיײצ-סטעברַא יד ןרילוגער ןגעוו גנונעדרָארַאפ ַא

 -עגנייא ףרַאד'ס זַא ,טגָאזעג ןעועג ךיוא זיא ייברעד .,גָאט-סטעברַא ןופ
 רַאפ .,גָאטנוז -- ךָאװ רעד ןיא גָאט-ור רעשירָאטַאגילבָא ןייא ןרעו טלעטש
 ןעוועג סָאד זיא רעמערק ןוא רעקרעװטנַאה ,עטלעטשעגנָא ,רעטעברַא עשידיי
 -סנבעל ןוא ןעגנומיטש עזעיגילער עקיטלָאמעד יד ייב .ּפַאלק רערעווש ַא
 םירחסמ ןריפ ןוא ןטעברַא ןענעק ןלעוװ ןדיי זַא ,טניימעג סָאד טָאה רעגייטש
 -- םיבוט-םוי עטלּפָאט ןטיהּפָא ןזומ ךיוא ןלעװ ןוא ךָאװ ןיא געט 5 זיולב

 -עג ןרָאװעג טעדליבעג ןעניז טעטש יד ןיא .עכעלטסירק ןוא עשידיי

 סָאװ ,(ןדיי-טשינ ןוא ןדיי) םיתב-ילעב ןוא רעטעברַא ןופ סעיסימָאק עטשימ
 ,סעיסימָאק יד םורַא ןוא ןיא .ןרילוגער םינינע עלַא יד טפרַאדעג טָאה
 ןַא ןעמונרַאפ דנוב רעד טָאה ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ עסיורג ףיוא ךיוא יו
 -רע לייט ןיא .ור-גָאטנוז-גנַאװצ םוצ גנולעטש עוויטַאגענ ענעכָארּפשעגסיױא
 ךיוא גנולעטש רעייז רַאפ ןעניוועג וצ ןבעגעגנייא ךיז ןטסידנוב יד טָאה רעט
 "יז רעמַאזניימעג ַא ףיוא זיא ,לשמל ,ױזַא ..ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ סעיצַאזינַאנרָא יד
 ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב סעדָא ןיא .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןוא דנוב ןופ ןטעטימָאק יד ןופ גנוצ
 גָאט-ור ןכלעװו ןעמיטשַאב טכער ןבָאה לָאז עּפורג עלַאנָאיצַאנ עדעי זַא

 -ימדַא-גנוריגער רעד ןגעק טסעטָארּפ ַא ןגָארטעגסױײרַא טָאה'מ ןוא ליוו יז
 רעטעברַא עכעלטסירק-טשינ יד דלַאװג טימ טגניווצ סָאװ ,עיצַארטסינ
 ,גָאטנוז ןטעברַא וצ טשינ (רענַאדעמכַאמ ןוא ןדיי)

 ןשיווצ .גנולעטש עכעלטייהנייא ַאזַא ןעוועג זיא םוטעמוא טשינ טייוו
 רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז ןבָאה .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ואוו ,טעטש יד
 ןיא ...ענליו יוװ טָאטש עשידיי ַאזַא ןעוועג ךיוא זיא ,ור-גָאטנוז-גנַאװצ
 טָאה עמוד רעד ןופ עיצקַארפ רעשיטַארקָאמעדילַאיצַאס רעד וצ גנודנעוו ַא
 עגַארפ רעד ךייש סָאװ; :טגָאזעג .ּפיַא.ד.ס.ר ןופ טעטימָאק רענליוו רעד
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 רעד זַא ,ןשטנואוועג ןוא קיסעמקעווצ רַאפ רימ ןעניפעג ,ור-גָאטנוז ןגעוו
 ןבָאה לָאז טעטילַאנָאיצַאנ ןוא הנומא ןופ קיגנעהּפָאמוא ,טַאירַאטעלָארּפ

 טלָאװ סָאװ ,ךָאװ ַא גָאט ןייא ןרעייפ לָאז ,בוט-םוי-רעטעברַא םענײמעגלַא ןַא

 -ַאנָאיצַאנילָאמש ענייז ןופ טײרפַאב םיא גנוגייצרעביא עפיט רעזנוא טיול
 -לוק ןוא עלעוטקעלעטניא ןייז ןביוהעגפיוא טלָאװ ,ןשינעביולגנייא עשיטסיל

 -ןיא יד ןייזטסואװַאב ןייז ןיא טקיטסעפרַאפ טלָאװ ןוא הגרדמ עלערוט
 םירבחמ יד וליפא ."סַאלק-רעטעברַא ןופ טעטירַאדילָאס עלַאנָאיצַאנרעט
 ןוא ,ןריפכרוד טשינ ךיז טזָאל סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה גנודנעוו רעד ןופ
 רעטעברַא יד זַא ,הרשּפ רעקילייוטייצ ַא ףיוא ןעוועג םיכסמ ףוסל ןבָאה

 .ןעור וצ גָאט ןכלעוו ןעמיטשַאב ןענעק ןײלַא לייוורעד ןלָאז
 -עג ןוא גנולעטש  ַאזַא טריקיטירק ףרַאש טָאה עסערּפ עשידנוב יד

 .פ.ַא.ד.ס.ר יד יו ױזַא .טײקנטלַאהעגסיױוא-טשינ ןוא טייקיטכערעגמוא ריא ןזיוו
 טעדנירגַאב רדסכ ןעגנולעטשנייא עשידנוב יד וצ טפַאשרענגעק ריא טָאה
 טפור סָאװרַאפ טגערפעג עסערּפ עשידנוב יד טָאה ,?םזילַאנָאיצַאנרעטניא, טימ

 -ַאטעלָארּפ רעד ןעוו ,גָאט ןבלעז ןיא טשינ יַאמ ןט1 םעד ןרעייפ .ּפ.ַא.ד.ס.ר יד
 ןוא דנוב רעד ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עלַא ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ טַאיר
 רעטעּפש געט 13 טימ טשרע רָאנ ,ןרעייפ םכותב ןעײטרַאּפ .צָאס עשיליוּפ יד
 רעטכייל ךָאד זיא גָאט רעכעלטייהנייא ַאזַא ?(חול ןשיסור ןטלַא ןטיול)

 טימ ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ ,םיבוט-םוי ןוא געט-ור ןפַאשּפָא יו ןריפוצנייא
 ,םינינע עזעיגילער ןוא עלַאנָאיצַאנ עטלצרָאװרַאפ-ףיט ןוא עגנַאל-תורוד

 ,ןלַאפ ליפ ןיא טריגַאער ןבָאה דנוב ןופ סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד ךיוא

 .טלדנַאהעג קיטכיר טשינ טָאה עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעדנעלסור יד ןעוו

 רעד וצ דנוב ןופ טעטימָאק רעסעדָא ןופ גנודנעוו יד זיא שיטסירעטקַארַאכ
 -ַאלקעד רעד ןיא זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג זיא ריא ןיא .עמוד ןיא עיצקַארפ- ,ד.ס
 יד ןיא ךיוא יו עיצקַארפ-עמוד רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןופ עיצַאר
 ףיוא ןרָאװעג ןזיוועגנָא טשינרָאג טעמכ, זיא רעייטשרָאפ עריא ןופ סעדער
 ןכלעו רעטנוא ,ךָאי ןלַאנָאיצַאנ םעד ןופ ןטייקכעלמיטנגייא עשיפיצעּפס יד

 -עקלעפַאב עשידיי עקינָאילימ-6 יד טלַאה גנוריגער עקידנשרעה-טסבלעז .יד

 ...?טַאירַאטעלָארּפ ןשידי םעד רעוװש רעדנוַאב טקירד סָאד ןוא גנור
 ,ןגרָאז טפרַאדעג ןבָאה עיצקַארפ-עמוד יד ןוא .פ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ .ק.צ רעד
 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ םעטסיס רעצנַאג רעד ןרעוו טקעדעגפיוא לָאז'ס זַא

 -ַאב רעשידיי רעד ןופ טולב סָאד טגיוזעגסיוא; טָאה סָאװ ,גנוקירדרעטנוא
 רעיראּפ ַא ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידי םעד טלדנַאװרַאפ ןוא גנורעקלעפ
 רעד ןיא רעלעפ ןטנָאמרעד םעד ןגעק קידנריטסעטָארּפ .רעיראּפ .ןשיווצ
 ריא דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא יד סיוא טקירד ,עיצקַארפ רעד ןופ טייקיטעט
 עיצקַארפ יד טעוו קיטקַאט רעקידרעטייו ריא ןיא זַא ,,טייקרעכיז עטסעפ
 םוש ןייק זַא ,ןזייװַאב שיטקַאפ טעוװ ןוא ןורסח םענעזיוועגנָא םעד ןטכירַאפ
 רעד ןופ ריקליו רעד ןופ ןוא דנַאל ןיא קערש רענײמעגלַא רעד ןופ ךַאז

 ,((*"טיײקמַאזקרעמפיוא ריא סיוא טשינ טדיימ גנושרעהטסבלעז
 טײקמַאזקקרעמפיוא יד ןגיוצעג רדסכ טָאה קיטסיצילבוּפ עשידנוב יד
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 ןטערט ייז סָאװ ,ןטַאטוּפעד עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןופ רעלעפ םעד ףיוא

 ענעדישרַאפ ךרוד ןזָאל ןוא טייקיזָאלטכער רעשידיי רעד ןגעק סױרַא טשינ

 םירַאװ יז טָאה ללכב םגה ,עגַארפ-ןדיי יד ןרירַאב וצ ןטייהנגעלעג עקיסַאּפ

 ןוא עקיטומ ענײײמעגלַא ערעייז ןיא ןטַאטוּפעד ,ד.ס יד טציטשעגרעטנוא

 טגָאזעג זיא ןעלקיטרַא יד ןופ םענייא ןיא .ןעגנוטערטסױרַא ערענָאיצולָאװער

 -ייז געט עריא זַא ,ןייז ןעק סע .עמוד יד טציז טַאנָאמ ןטייווצ םעד; : ןרָאװעג

 עגַארפ-ןדיי יד רענייק טרָאד טָאה ךָאנ ןוא עטלייצעג ןצנַאגניא ןיוש ןענ

 סָאװ ,רעכיירגרעד-ןטַאטוּפעד עשידיי יירד יד ןגייוש סע .טרירַאב טשינ

 רעטשרע רעד ןיא) ןרָאיַארַאפ .טשינ ךיז ןרעדנואוו רימ ןוא ,עמוד ןיא ןציז

 עלופטנַאלַאט ןעוועג ייז ןשיווצ ןענייז ןרָאיַארַאפ ,רעמ ןעוועג ייז ןענייז (עמוד

 ..."ןגיוושעג טעמכ לַאפ ןטסעב ןיא רעדָא ןגיוושעג ייז ןבָאה ךָאד ןוא ,ןשטנעמ

 ךָאד ןקעד ייז ..טשינ ךָאד ןגייווש ייז ...ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד רעבָא;

 ןיא ךָאד זיא עמוד רעד ןיא חוכ רעייז !ריקליוו עדעי ,טכערמוא עדעי ףיוא

 ןכערברַאפ ןטסקיטולב םעד ןגעװ ייז ןגיווש סָאװרַאפ ,טרָאװ רעייז

 טשינ טרָאװ ַא ייז ןדייר סָאװרַאפ ?גנוריגער רעשיטַארקָארויב רעד ןופ

 יד; ..."?!ןשטנעמ ןָאילימ 6 ןופ קלָאפ ַא ןופ ןדייל עקידנענערב יד ןגעוו

 -רעטנוא עלַא ןופ טכער יד רַאפ ןירעפמעק עטסנטלַאהעגסיױא יד זיא .ד.ס
 רעד ןגעק ןטערטסױרַא טפרַאדעג טָאה ,יז טשינ זַא ,ןעד רעװ ןוא עטקירד

 יד; ..."?רעגריב רעדנעלטור ןָאילימ 6 ןופ טייקיזָאלטכער רעכעלגעממוא

 -רַאפ ףיוא םעד ןגעו טדער ןעמ .טכַארבעגפיוא ןענייז רעטעברַא עשידיי

 ןטפניפ םעד ףיוא ןרעוו טלעטשעג לָאז עגַארפ יד טרעדָאפ ןעמ ,ןעגנולמַאז

 ,(:** ,,,"ךָאפנעמַאזוצ-ײטרַאּפ

* 
 יא *+

 -נוצענערגַאב עלעיצעּפס יד ןענָאמרעד טשינ ןופ עטכישעג עבלעז יד
 םעד ןגעו .עמוד רעטירד רעד ןיא טרזחעגרעביא ךיז טָאה ןדיי יבגל ןעג

 טימ ןוא שירָאגעטַאק ןומ רימ; :ןַאגרָא רעשידנוב רעד ןבירשעג טָאה

 -לַאיצָאס רעד ןיא :ןכיירטשרעטנוא ןוא ןרעלקרעד ןייטשַאב ןטסערג םעד

 -יפָא ןַא .ןעמוקרָאפ טשינ ןרעלעפ ענױזַא ןרָאט קיטילָאּפ רעשיטַארקָאמעד

 זיא סָאד .עיצַאזיװָארּפמיא עשיטילָאּפ ןייק טשינ זיא גנורעלקרעד עלעיצ

 ...?טכַארטעגכרוד יונעג ןײמעגלַא ןיא זיא עכלעוו ,עיצַארַאלקעדי-םַארגָארּפ ַא

 ךרוד ןרָאװעג טקישעג זיא סָאװ ,רענייק ָאטשינ זיא עיצקַארפ רעד ןיא,

 ךָאנ וצ רעבירעד יז טעטכילפרַאפ עגַאל ריא .טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד

 ןביילב לי יז ביוא ןוא .טײקמַאזקרעמפיוא ןוא טײקמַאזכַאװ ערעסערצ ַא

 ןרעװ טדנעװעגנָא ןזומ ,ןעמענרַאפ ףרַאדַאב יז סָאװ ,טרָא-ךרע םעד ףיוא

 -עדישטנַא ןַא ןעמענ לָאז ןרעלעפ טרַא ַאזַא וצ זַא ,םעד ףיוא ןעלטימ עלַא

 .=?"קידנעטש ףיוא ןוא טנייה ןופ ,ףוס רענ
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 -סור זיא ,ןברַאפ עצרַאװש ןוא עטיור טימ טלטסעקעג ,טערב-ךַאש ַא יו
 -ףטנָאק ןוא ערענָאיצולָאװער .עיצולָאװער רעד ןופ דָאירעּפ ןיא ןעוועג דנַאל
 יד ןיא ןטקנוּפ ענעדישרַאפ תונכשב ןעמונרַאפ ןבָאה תוחוכ ערענָאיצולָאװער

 ןסױטשעגנעמַאװצ ךיז רדסכ ןבָאה תוחוכ עדיײב .רעפרעד ןוא טעטש

 ןופ ןטנעמעלע יד .ןטייוצ ןרעביא רענייא טנַאהרעבױא יד ןעמונעג ןוא

 טייקיור עוויטימירּפ יד ,ןגדָאמ ןופ ןטנעמעלע יד טימ טפמעקעג ןבָאה ןטכענ

 רעשירַאצ רעד .ןליצ ןוא ןעגנובערטש עטלדייאעג טימ -- טייקבָארג ןוא

 רעציטש עלַא ןוא תוחוכ עטנפָאװַאב ענייז עלַא טריויליבַאמ טָאה םישזער
 -רוארָאפ עדנילב עלַא ,תואנש עטלצרָאװעגנײא עלַא ,טפַאשלעזעג רעד ןופ
 -פיוא ףליה רעייז טימ ידכ ,ןשטנעמ םניא ןטקניטסניא עלַאטורב ןוא ןלייט

 יד ןייז חצנמ ןוא עילַאװכ רערענָאיצולָאװער רעד רַאפ עבמַאד ַא ןלעטש

 ,ןטכיש-סקלָאפ עקידנבערטש-סטייהיירפ עקידנכַאוופיוא

 ןוא טכער טימ דנַאל ַא ןעװעג טשרמולכ ןיוש דנַאלסור זיא 6

 -יגער עשירַאצ יד רעבָא ,טנעמַאלרַאּפ ןוא עיצוטיטסנָאק ַא טימ ,ןטייהיירפ

 ןופ לטימ טלַא ריא טצונַאב ץלַא ךָאנ טָאה ,טייהניואוועג ריא טיול ,גנוד
 -ָאװער יד ןציילפרַאפ טלָאװעג יז טָאה טולב שידיי ןכייט טימ .ןעמָארגָאּפ

 עדליוו יד ןדָאלסיוא ךרוד ,ןעגנונפָאה עלַארעביל ןוא ןעגנומיטש ערענָאיצול
 ןענַאּפשניײא ייז טלָאװעג יז טָאה ןסַאמ ענענַאטשעגּפָא יד ןופ ןטקניטסניא
 ,ןגָאװ ןרענָאיצולָאװער-רטנָאק ןשירַאצ ןיא

 -רָא ,לעמָאה ןיא םָארגָאּפ ַא טימ ןביױהעגנָא ךיז טָאה 1906 רָאי סָאד

 רַאונַאי 26 םעד ךיז רע טָאה ןביוהעגנָא .ייצילָאּפ רעד ךרוד טריזינַאג

 -ילוכ םתס ןוא ןסעקרעשט ,רענוגַארד םיא ןיא ךיז ןבָאה טקילײטַאב ןוא
 ןעמָארק ןוא רעזייה עשידיי ןדנוצעגרעטנוא ןוא טריבַאר טָאה'מ .סענַאג
 עג ןענייז'ס ,ךיור ןטימ קעװַא ןענייז רעזייה ליפ ןוא ןעמָארק 130 ךרעב
 ,עטעדנואוורַאפ-טכייל לָאצ ַא ןוא עטעדנואוורַאפ-רעווש 19 ,רעטיוט 1 ןעוו

 -טיוא טײקמַאזיורג רעייז טימ ךיז ןבָאה 1906 ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןופ
 -סילַאיב ןיא טָאה ינוי 14 םעד .ץעלדעש ןוא קָאטסילַאיב טעטש יד טלייטעג
 קרַאטש ןעוועג זיא רעטילימ סָאד ןכלעוו ןיא ,םָארגָאּפ ַא ןביױהעגנָא ךיז קָאט
 100 ךרעב טזָאלעגרעביא טָאה טינש-םָארגָאּפ רעקיטולב רעד .טקילײטַאבטימ
 -עגרעטנוא ןענייז ןעמָארק ןוא רעזייה .עטעדנואוורַאפ רעטרעדנוה ןוא עטיוט
 ןופ ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא םָארנָאּפ רעד .ןרָאװעג טביױרַאב ןוא ןדנוצ
 טָאה'מ .טסואוועג ןעמ טָאה ,םָארגָאּפ ַא טיירגעגוצ טרעוו'ס זַא ,ײצילָאּפ רעד
 ץושטסבלעז יד זיא בױהנָא םייב .ץושטסבלעז ַא טיירג ןטלַאהעג רעבירעד
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 רעבָא ךיז טָאה ףכית .סענַאגילוכ יד ןבירטעצ ןוא ןטערטעגסױרַא וויטקַא
 -ענפיוא ןגעו .רעקידיײטרַאפ עשידיי יד ןיא ןסָאשעג ןוא רעטילימ ןזיװַאב
 יד ןוא ןייז טנָאקעג טשינ דייר ןייק טָאה רעטילימ ןגעק ףמַאק ַא ןעמ
 ןופ גנולײטּפָא רעשידנוב רעד ןיא) ןרָאװעג טריזילַארַאּפ זיא ץושטסבלעז

 טשינ זיא רעטילימ .(ןַאמ טרעדנוה טנּפָאװַאב ןעוועג ןענייז ץושטסבלעז רעד
 טקריוװעג רעטייוו ץושטסבלעז יד טָאה רעטרע עכלעזַא ןיא .םוטעמוא ןעוועג
 יד ןעוועג זיא'ס ואוו ,סַאג רעשזארוס ףיוא .סענַאגילוכ יד טגָאירַאפ ןוא
 רעד ןופ זיולב ןסָאשעגנײרַא רעטילימ סָאד טָאה ,עזרעב-רעטעברַא עשידיי
 סענַאגילוכ יד ואוו ןלַאטרַאװק עמירָא יד ןיא ,ןסַאג עקיטייז יד ןיא ,ןטייוו
 ןבירטרַאפ ייז ץושטסבלעז יד טָאה ,ןטניה ןופ רעטילימ ןָא ןעמוקעג ןענייז

 טָאה ץושטסבלעז יד .טרירַאבמוא ןבילבעג ןענייז רעזייה עשידיי יד ןוא

 טצישַאב גלָאפרעד טימ ןבָאה ייז ןוא ןפורג ערענעלק ןיא טלייטעצ ךיז
 -ָאּפ ,סעקיַאנַאכ ,סעקסַאיּפ יד ,סַאג רעשזארוס יד סעקישטשמָארגָאּפ יד ןופ
 .רעטעברַא ןופ טניױאווַאב ןעוועג ןענייז סָאװ ,עניטנעגרַא ןוא עניעטשווַאּפ
 ןייגנירַא רעבָא ןטנגעג יד ןופ ץענערג רעד וצ ןעמוקוצ טגעלפ רעטילימ
 ןסישניײרַא זיולב ןגעלפ ייז .טגַאװעג טשינ ייז ןבָאה ךעלסעג עמורק יד ןיא

 ןופ ןּפורג טרַאװעג רעבָא ןבָאה ןטקנוּפ ענעדישרַאפ ןיא .דנילב ףיוא
 ,ץושטסבלעז

 -רַאג ,רעבעוו ליפ ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה סענַאגילוכ יד ןשיווצ יוװ ױזַא

 ,ןקירבַאפ רעקָאטסילַאיב יד ןופ רעטעברַא עכעלטסירק ערעדנַא ןוא רעב
 ןיא .םעד ןגעװו ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא טעטימָאק רעשידנוב רעד טָאה
 ןוא םָארגָאּפ ןיא רעמענלײטנָא עוויטקַא יד זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג זיא ףורפיוא
 ןוא ןקירבַאפ יד ןופ ןפרַאװסױרַא טגנידַאבמוא ןעמ ףרַאד ןעיירעביור יד ןיא
 ,ןריפוצכרוד סָאד חוכב ןייז ןעמ טעוװ םוטעמוא טשינ רעבָא ,ןטַאטשקרעװ
 רעד .רעטעברַא עשידיי ןייק טשינ ןטעברַא סע ואוו ,רעטרע יד ןיא טרפב
 ןגעוו .ל.ּפ.ק.ד.ס ןוא .ס.פ.פ ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד וצ טדנעוועג ךיז טָאה דנוב
 -נָא טרעוו קיטייצכיילג .עיצקַא ַאזַא רַאפ ןַאלּפ ןעמַאזניימעג ַא ןטעברַאסיוא
 ,גנוזָאל רעד ןופ טײקלַאער טשינ ןוא טיקכעלדעש רעד ףיוא ןזיוועג
 ןטסירק ייב ןפיוק וצ טשינ ,ןדיי ןשיווצ ןטײרּפשרַאפ טוואורּפעג טָאה'מ סָאװ
 .עיצקודָארּפ רעד ןופ רעטעברַא עכעלטסירק יד ןּפוטשסױרַא ןוא

 -ּפעס 8 םעד תבש ץעלדעש ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,םָארגָאּפ ןיא
 רעקיטרָא רעד ןופ ףעש רעד טריזינַאגרָא טָאה'ס סָאװ ןוא 1906 רעבמעט
 -- תונברק עשידיי 180 ןעוועג ןענייז ,יקסווָאנַאכיט (ענַארכָא) ײצילָאּפ-םייהעג
 טריפעגכרוד טָאה םָארגָאּפ םעד .עטעדנואוורַאפ 150 ןוא עטיוט 20 ךרעב
 ןופ טגנערבעג לעיצעּפס ןעמ טָאה םעד ץוחַא .,ןָאזינרַאג ןופ רעטילימ סָאד
 -רַאבמָאב ןטַאמרַאה טימ טָאה סָאװ ,עירעליטרַא גנולײטּפָא ןַא וװָאטרעבמער
 וצ ךעלטניירפ ןעוועג ןזיא סָאװ ,רעטילימ קלָאּפ ַא .רעזייה עשידיי טריד

 ,טָאטש ןופ טריפעגסיורַא ןעמ טָאה ,ןדיי יד
 םָארגָאּפ ןגעו טָאה רוטנעגַא-ןפַארגעלעט רעגרוברעטעּפ עלעיציפָא יד

 ןסַאג יד ףיוא רעזיה עכעלטע, :חסונ ַאזַא ןיא טַאקינומָאק ַא ןבעגעג
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 -ּפָא טָאה ןיוה ןייא .ןטַאמרַאה ןופ ןסָאשַאב ןעמ טָאה ןעיײלַא ןוא ענקנעיפ
 ןופ קינלַאשטַאנ רעד .רעטילימ ןופ ןעמונרַאפ ןענייז ןסַאג יד .טנערבעג
 -עגפיוא טָאה ,יקסווָאנַאכיט קינװָאקלָאּפ רעד ,ךַאװ-רעטילימ רעשיטָאטש
 -סױרַא ןלָאז ייז זַא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ דעיײטשרָאפ יד טרעדָאפ
 ,.."ןסָאשעג ןבָאה עכלעוו ,ןטסידנוב יד ןבעג

 -ַאב ןופ ןסָאשעג ןבָאה עירעמרַאדנַאשז ןוא יײצילָאּפ רעד ןופ ןטנעגַא
 עשידיי זַא ,טהנעטעג ןבָאה םָארגָאּפ ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד .ןשינעטלעה
 -רַאבמָאב ייז סָאװרַאפ ץורית סלַא ןבעגעגנָא סָאד ןוא ןסיש ןרענָאיצולָאװער
 ,ןלַאטרַאװק עשידיי יד ןריד

 ,גנוטייצ-סקלָאפ רעשידנוב רעד ןופ טנעדנַאּפסערָאק רעד ,סערעמ .י
 -רעבוג רעד זַא ,טלייצרעד רימ טָאה טָאטש ןופ בר רעד; :ןבירשעג טָאה
 ,דנוב' ןופ טשרמולכ המיתח ַא טימ ריּפַאּפ ַא ןזיווַאב םיא טָאה רָאטַאנ
 -קסּפ רעקיזָאד רעד .טיוט םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ זיא רָאטַאנרעבוג רעד זַא
 -טּפיוה רעד זיא 'דנוב' רעד זַא ,זייװַאב ןשיטקַאפ ַא רַאפ םיא ייב טניד ןיד
 יירעסיש רעד ןיא ןוא ללכב םישעמ ערענָאיצולָאװער עלַא ןיא רעקידלוש
 עשלַאפ ןעוועג ןענייז סָאד זַא , ךיז טײטשרַאפ ,(:י* "טרפב ןטַאדלָאס יד ףיוא
 ןכָאװ עטצעל יד ןיא .תוחיצר יד ןקיטכערַאב וצ םיצורית עשירָאטַאקָאװָארּפ
 טָאה'מ ןוא עטמַאַאב-ײצילָאּפ ףױא ןלַאפנָא ןעועג ןענייז םָארגָאּפ ןרַאפ
 רעבָא ןבָאה ןטסידנוב יד .,רעטסיײמצילָאּפ םעד טעגרהרעד עבמָאב ַא טימ
 -טכַאמ יד ןבָאה םעד ץָארט .טַאהעג טשינ תוכייש ןייק ןלַאפנָא יד וצ
 ןופ ןטקַא:רָארעט ןעװעג ןענייז סָאד זַא ,ןדיירוצנייא טימַאב ךיז ןענַאגרָא
 טסואוועג ןבָאה סָאװ ,ןדיי רעצעלדעש יד םגה ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד
 ,טנקיײלעגּפָא שירָאגעטַאק סע ןבָאה ,תמא םעד

 ןַא ןרָאװעג טריפעג דנַאל ןופ ןלייט ענעדישרַאפ ןיא זיא םעד ץוחַא
 -עג עקַאט טָאה עצעה עקיזָאד יד .עצעה'-םָארגָאּפ ןוא עשיטימעסיטנַא
 ןוא דארגטעווַאסילעי ,סעדָא -- טעטש לָאצ ַא ןיא ,ןטכורפ עקיטפיג טגנערב
 -ַאֹּפ ןוא ןסעצסקע עשידיײ-יטנַא ןעמוקעגרָאפ עקַאט ןענייז -- רעטרע ךָאנ
 .ןעמָארג

* 
 א א

 -ףמַאק יד טריטסיזקע ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב עקיטרָא יד ייב
 עלַארטנעצ ַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא דנוב ןופ .ק.צ םייב .(.ָא.ב) ןעגנולײטּפָא
 יד ןריאורטסניא ןוא ןריזינַאגרָא טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,עיסימָאק
 -נַא טימ ןוא רעוועג טימ ןגרָאזַאב ייז ,רעטרע יד ףיוא סענישזורד:ףמַאק
 -ייז עיסימָאק רעלַארטנעצ רעד ןופ רעדילגטימ יד .ףליה רעקיטיונ רערעד
 ,(סַארַאט) ץכ דוד ,.ק.צ ןופ רעיײטשרָאפ סלַא רעמערק ידַאקרַא :ןעוועג ןענ
 -נָאק רעד .ןַאמרעב עקשטעבייל ןוא (רעטשרעב רעד) ווָאצרעג קישטרוא
 רעד קישטרוא .םימ ןעוועג זיא עיסימָאק רעד ןופ ןעמָאנ רעוװיטַאריּפס
 דנַאלסױא ןיא ןרעװלָאװער ןפיוק וצ עבַאגפיױא יד טַאהעג טָאה רעטשרעב
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 ןַאמרעב עקשטעבייל ןוא ץכ דוד .ץענערג יד ןריפרעבירַא םייהעג ייז ןוא

 טָאה ענליוו ןיא .סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד טכוזַאב ןוא ןרָאפעגמורַא ןענייז

 ןטלַאהעג טָאה'מ ואוו ,רעגַאל-רעװעג ןלַארטנעצ ַא טַאהעג םימ עיסימָאק יד

 ןופ ןוא דנַאלסױא ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןרעװלָאװער יד טייצ עצרוק ַא

 ןעוועג זיא סָאד .טעטש ערעדנוזַאב יד ןיא טריפעגרעביא ייז ןעמ טָאה טרָאד

 ןבָאה הריד יד .שינעטלעהַאב ַא טימ הריד עטנדרָאעגנייא לעיצעּפס ַא

 גנַאל ןרָאי ןענייז עכלעוו ,יקסלעטוקס לטיג ןוא לדנעמ םירבח יד ןטלַאהעג

 .דנוב ןרַאפ טעברַא עוויטַאריּפסנָאק גנערטש ןוט טימ ןעמונרַאפ ןעוועג

 םיא םורַא עּפורג רעד ןוא רעגַאל-רעוועג ןלַארטנעצ ןשיוצ רעדניברַאפ רעד

 ,(=: ןילכאמ דוד רעוט רעשידנוב רעד ןעוועג זיא

 יד ןבעג זנוא ןענעק .ָא.ב ןופ גנונעּפָאװַאב רעד ןגעוו ףירגַאב ןסיוועג ַא

 ןטַאגעלעד יד ןשיוצ ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ ,עטעקנַא ןַא ןופ תועידי

 "עג ןבָאה סעיצַאגעלעד עלַא טשינ .(1906) דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט7 ןפיוא

 יד ןענייז ,טרעפטנעעג ןבָאה סָאװ יד ןופ .עטעקנַא רעד ףיוא טרעפטנע

 רעדילגטימ 100 ןעוועג טלָאמעד .ָא.ב ןיא ןענייז סעדָא ןיא :עכלעזַא תועידי

 .ןרעװלָאװער 70 ןוא ןסקיב 11 טַאהעג ןבָאה ייז .ןעיורפ 10 ןוא רענעמ 90 ---

 ,רעדילגטימ 50 -- וועליהָאמ .ןרעװלָאװער 28 ,רעדילגטימ 20 --- וועינישיק

 22 ,רעדילגטימ 55 -- קסבעטיו .סעבמָאב 14 ןוא ןרעוװלָאװער 45 --

 ,סעבמָאב 3 ,רעדילגטימ 35 -- קָאטסילַאיב .ןרעװלָאװער 74 ,סקיב 1 ,סעבמָאב

 ןרעװלָאװער 62 ,ןסקיב 8 ,רעדילגטימ 75 -- ענליוו .ןרעוולָאװער 2

 "טימ 100 -- קסניווד .ןרעװלָאװער 100 ,ןסקיב 25 ,רעדילגטימ 60 --- קסנימ

 לָאצ ַא ךיוא יו ןרעװלָאװער 60 ,טימַאניד טנופ 0 ,סעבמָאב 5 ,רעדילג

 עגיר .ןרעװלָאװער 42 ,רעדילגטימ 20 -- ענװָאק ,ןלַאשזניק ןוא ןדרעוװש

 -לָאװער 30 ,רעדילגטימ 75 -- קסירב .ןרעװלָאװער 25 ,רעדילגטימ 25 --

 10 ,רעדילגטימ 25 -- ריזָאמ .ןלַאשזניק ןוא ןדרעװש ךיוא יװ ןרעוו

 -- יקשיװָאקליװ .ןרעװלָאװער 40 --- שזעװעינָאּפ .ןרעװלָאװער 6 ,סעבמָאב

 "ער 25 ,רעדילגטימ 28 -- שטיוואלסיכ .ןרעװלָאװער 12 ,רעדילגטימ 5

 .:*: סעקיַאהַאנ 20 ןוא ןרעװלָאװ

 "ערג ןופ -- סעיצַאזינַאגרָא לָאצ רעניילק ַא ןופ ןענייז תועידי יד םגה

 יד ןגעװ ףירגַאב ןסיוועג ַא ךָאד יז ןביג -- טעטש ערענעלק ןוא ערעס

 "גנוקידייטרַאפ וצ טנידעג ןבָאה סָאװ ,(.ָאב) ןעגנוליײטּפָא-ףמַאק עשידנוב

 סעזרעב-רעטעברַא ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ,סעיצַארטסנָאמעד ןציש -- ןקעווצ

 םָארגָאּפ ַא תעב גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןציש ךיוא יװ ,ןלַאפרעביא ןגעק

 .ןרָאװעג טרעטיירבעגסיוא קרַאטש ןעגנוליײטּפָא-ףמַאק יד ןענייז טלָאמעד)

 ,גנוניימ יד טײרּפשרַאפ ןעוועג ךָאנ זיא 1906 ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיא

 "פיוא-סקלָאפ ןרעטיירב ַא ןופ רדַאק רעטנּפָאװַאב רעד ןייז טעוװ .ָא.ב רעד זַא

 רעמ ץלַא ,רעטייו סָאװ .גנושרעהטסבלעז רעשירַאצ רעד ןגעק דנַאטש

 קעװַא זיא גנולקיװטנַא יד .טּפעװעגסיױא ןעגנומיטשידזנַאטשפיוא יד ךיז ןבָאה

 זיא דנַאטשפיוא-סקלָאפ ַא ןופ עגַארפ יד ביוא .גנוטכיר רערעדנַא ןַא ןיא

 -טסבלעז ןוא ןעמָארגָאּפ ןינע רעד רַאפרעד זיא ,לעוטקַא ןעוועג טשינ רעמ
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 -ייז רעטילימ ןוא יײצילָאּפ רעמ סָאװ .גנונדרָא-גָאט ןופ ּפָארַא טשינ ץוש
 ןבָאה רעקינייװ ץלַא ,ןעמָארנָאּפ יד ןופ רעריפסיוא-טּפיוה יד ןרָאװעג ןענ
 .ןצושטסבלעז יד לָאר עמַאוקריװ ַא ןליּפש טנעקעג רעבָא

 ןכָאנ ,1906 ינוי ףוס .ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןינע רעד זיא דנוב ןיא
 ,ק.צ ןופ גנוטַארַאב ַא ןעמוקעגרָאפ ענליוו ןיא זיא ,םָארגָאּפ רעקָאטסילַאיב
 -- עגַארפ רעד ףיױא רעפטנע ןשיטקַארּפ ַא .רעוט עלַארטנעצ לָאצ ַא ןוא
 טשינ ןעמ טָאה -- רעטילימ ןגעק ןצושטסבלעז ןסַאג יד ןיא ןריפסױרַא
 לָאז דנוב רעד :גַאלשרָאפ ַאזַא ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא זיא .ןבעג טנעקעג
 ןטיירפיוא טימַאניד טימ טעװ רע זַא ,גנונרָאװ ַא טימ ףורפיוא ןַא ןזָאלסױרַא
 ךעלגעמ טעװ סָאד .םָארגָאּפ ַא ןכַאמ טעװ רעטילימ סָאד ביוא ,טָאטש יד
 םעד ןופ רעקידייטרַאפ רעסייה ַא .גנוריפנָא עשירעטילימ יד ןטלַאהּפָא
 עסיורג יד זַא ןעזעג טָאה רע ןעװ ןוא קַאװטיל .א ןעוועג זיא גַאלשרָאפ
 לָא'מ :טריציפידָאמ גַאלשרָאפ םעד רע טָאה ,םעד ןגעק זיא טייהרעמ
 שיטקַארּפ זיא סָאד יא -- םינינב-גנוריגער יד זיולב ןסיירוצפיוא ןענרָאװ
 ,ןדיל טשינ טעװ גנורעקלעפַאב יד יא ,ךעלגעמ

 יא ןגָאלשרָאפ ןימ עכלעזַא ןגעק טריטנעמוגרַא ןבָאה רענדער לָאצ ַא
 זיא יז ןגעק ןדישטנַא .םימעט עשיטילָאּפ בילוצ יא ,עשיטקַארּפ בילוצ
 טעװ קיטקַאט ַאזַא טימ זַא ,טגָאזעג טָאה רע .רעביל קרַאמ ןטערטעגסױרַא
 ןעק סָאװ ,גנורעקלעפַאב עשידיי:טינ עצנַאג יד ךיז ןגעק ןלעטשפיוא ןעמ
 ביוא .םזירַאצ רעד זיולב ןעניוועג טעװ םעד ןופ .ןסיירפיוא יד ןופ ןדייל
 -םוחת ןשידיי ןיא ךיז ןעק ,געוו םעד ףיוא ןייג ןלָאז רעטעברַא עשידיי יד
 טָאה םזירַאצ רעד ואוו ,זַאקװַאק ןיא סָאװ ,עבלעז סָאד ןרזחרעביא בשומה
 -רָאפ יד .קיטייזנגעק ךיז ןטכעש וצ רענעמרַא ןוא ןרעטָאט יד טצעהעגפיוא
 ,(=*+ ןרָאװעג טמיטשעג טשינ וליפא ןענייז ןגָאלש

 -יניא יד ןעמונעג דנוב ןופ .ק.צ רעד טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא ךרעב
 עשיטסילַאיצָאס יד ןופ רעייטשרָאפ ןופ ץנערעפנָאק ַא ןפורוצפיונוצ וויטַאיצ
 ךיז ןבָאה ריא ןיא .ןעמָארגָאּפ יד ןגעק ןעלטימ ןעמעננָא ןגעוו ןעײטרַאּפ
 ,ףיַאד.ס.ר רעד ןופ ןטעטימָאקילַארטנעצ יד ןופ רעייטשרָאפ טקילײטַאב
 -ייז'ס .דנַאברַאפ םירעיוּפ רעדנעלסור ןופ ןוא ,.ר.ס ,.ּפ.ַאד.ס רעשיטעל ,דנוב
 ןייק ןבָאה ייז רעבָא ,,ס.9.9 ןוא ,.ל.ּפ.קד.ס יד ןדַאלעגנייא ןעוועג ךיוא ןענ
 -עפנָאק יד טָאה ןינע םעד ןדײרמורַא ןכָאנ .טקישעגוצ טשינ רעייטשרָאפ
 ,סעיצולָאזער עכעלטע ןעמונעגנָא ץנער

 -ַאּפ ןייק ָאטשינ טעמכ זיא'ס זַא ,ןרָאװעג ןזיוועגנָא זיא רענייא ןיא
 -יגַא רעשיטימעסיטנַא ןוא ןעמָארגָאּפ יד ןגעק טליצעג רוטַארעטיל ערעלוּפ

 ןוא ןבעגסױרַא רעבירעד ןפרַאד טעיצַאזינַאגרָא ערענָאיצולָאװער יד .עיצַאט
 -ָאלטכער רעד טימ ןענעקַאב לָאז סָאװ ,רוטַארעטיל ערעלוּפָאּפ ןטײרּפשרַאפ
 ןוא עגַאל רעשימָאנָאקע ריא טימ ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טייקיז
 קיטױנ זיא'ס .ןדיי יבגל גנוריגער רעשירַאצ רעד ןופ קיטילָאּפ רעד טימ

 קיטילָאּפ-םָארגָאּפ רעד ןגעק עינַאּפמַאק ַא דנַאלסור ץנַאג ןיא ןריזינַאגרָא וצ
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 -טנַא ןרעװ ןעמונעגנָא ןלָאז ןעגנולמַאזרַאפ יד ףיוא .גנוריגער רעד ןופ

 .סעיצולָאזער עקידנכערּפש

 ,סעיצולָאזער יד רַאפ טסקעט ַא ןרָאװעג טעברַאעגסױא ךיוא זיא'ס

 ןריזירעטקַארַאכ ןכָאנ .ןעמענוצנָא ןעגנולמַאזרַאפ יד ןגיילרָאפ לָאז'מ סָאװ

 גנוריגער רעד ןופ קיטילָאּפ יד ןוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ עגַאל יד

 רעזנוא זַא ןרעלקרעד רימ; :טסקעט םעד ןיא טגָאזעג טרעוװ ,ריא יבגל

 עכלעוו רעדָא ןדיי יד טשינ ןענייז קלָאפ ןצנַאג ןופ אנוש רעד ןוא אנוש

 זיא סָאװ ,גנוריגער עקידנשרעהטסבלעז יד רָאנ ,עיצַאנ ערעדנַא זיא טשינ

 ןפלעה סָאװ ,ענעי ךיוא יװ ,תונברק עקידלושמוא ןופ טולב ןטימ טצירּפשַאב

 ןָא ךיילג ןשטנעמ עלַא ןענייז זנוא רַאפ .םישעמ עכעלדנעש עריא ןוא ריא

 ןפמעק ןלעװ ןוא טפמעקעג ןבָאה רימ .הנומא ןוא עיצַאנ ןופ דישרעטנוא

 רעד ףכית לָאז ןעמ זַא ,םעד רַאפ ףמַאק םוצ רעגריב עלַא ןפור רימ ןוא

 לָאז ןעמ זַא ,דנַאלסור ןופ רעגריב עטקיטכערַאבכיײלג רַאפ ןדיי יד ןרעלק

 ,?ןטעטילַאנָאיצַאנ עטקירדרעטנוא יד ןגעק ןצעזעג-םָאנסױא עלַא ןפַאשּפָא

 ינַאגרָא וצ ןוא ץושטסבלעז רעטנפָאװַאב ַא וצ רעגריט עלַא ןפור רימ, . . ,

 ןגעק ןעלטימ ענעדײשטנַא ןעמעננָא ףרַאד עמוד יד .,"ץילימ-רעגריב ַא ןריז

 ,ןעמָארגָאּפ יד

 ןיא ןריפ וצ טייקיטיונ רעד ףיוא ןזיװעגנָא ךיוא טָאה ץנערעפנָאק יד

 -עג ןסָאלשַאב זיא רעטייו .ןעמָארגָאּפ יד ןגעק עיצַאטיגַא ןַא ײמרַא רעד

 ךיז ןדײרנעמַאזצ ןפרַאד סעיצַאזינַאגרָא ערענָאיצולָאװער עלַא זַא ,ןרָאװ

 תוכייש ןיא ןגַארפ עשינכעט יד ןזייל םייב ןוא ץושטסבלעז יד ןריזינַאגרָא םייב

 ,(:** ץושטסבלעז רעד טימ
 ןענייז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ ןצנערעפנָאק-ןָאיַאר יד ףיוא

 "רעדיוו יד ןופ עגַארפ יד זיא ,1906 ןיא ןעמוקעגרָאפ לָאצ רעסיורג ַא ןיא

 -ַאב ךיז ןעמ טָאה עגַארּכ רעד טימ ,ןרָאװעג טלדנַאהַאב םינפוא-דנַאטש

 "מוא ןיא .עסערּפ רעד ןיא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד ןיא טקיטפעש

 :ןבירשעג רעוט רעשידנוב ַא טָאה ,ןלױּפ ןיא דנוב ןופ ןַאגרָא ןלַאגעל

 ןעמ זומ רעטילימ ןגעק ; רעװלָאװער ַא ןעוועג גונעג זיא ןַאגילוכ ַא ןגעק,

 ;ץַאלּפ םענעפָא ןפיוא ןפמעק ןעמ ןעק סענַאגילוכ ןגעק .טימַאניד ןבָאה

 יייז קָאטסילַאיב ןיא ןיוש .ןדַאקירַאב ףיוא ןפמעק ןעמ זומ רעטילימ ןגעק

 ןעוועג ןענייז ייז לייוו ,סַאג רעשזארוס ןיא ןעגנַאגעג טשינ רענלעז יד ןענ

 טביוה םָארגָאּפ רעד תעב; ..."סעבמָאב ךס ַא ָאד ןענייז טרָאד זַא ,רעכיז

 םעד ןרידַאקירַאברַאפ לייורעד ץושטסבלעז יד זומ ,סַאג ןייא ןיא ןָא ךיז

 לָאמ ןייא טשינ אמתסמ ךָאנ ןלעװ רימ ..."ןסַאג ערעדנַא ןיא גנַאגנײרַא

 ץושטסבלעז יד ןָאק סענַאגילוכ טימ ןוא ךיוא סענַאגילוכ טימ ןוט וצ ןבָאה

 ןדַאקירַאב ןוא טימַאניד; .רעהַא זיב סָאװ ,ןעלטימ עבלעז יד טימ ןפמעק

 -ילימ ַא תעב רָאנ ,ייז ףרַאד ןעמ תעב רָאנ ,טעברַא רעד .ןיא קעװַא ןפרַאד

 ןיא ןברוח ַא ןכַאמ טעװ עירעליטרַא יד ,תמא; ..."םָארגָאּפ ןשירעט

 זנוא ךָאד טעװ ןעמ רעבָא ,ןגיזַאב ףוס-לכ-ףוס זנוא טעװ ןעמ ,תמא ;טָאטש

 גונעג טעװ רעטילימ סָאד ןכלעו ןיא ,ףמַאק ןרעווש ,ןגנַאל ַא ןיא ןגיזַאב
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 ןבָאה רימ ,, ..."סָאװ טשינ רימ ןבָאה ןרילרַאפ .סעבמָאב ערעזנוא ןופ ןדייל
 ,דנַאטשרעדיװ םוש ןָא טײהרענעטלַאהַאב טױט םעד ןפערט : ןביילקוצסיוא
 -סיוא ןזומ רימ .,ףמַאק ןרעווש ןגנַאל ַא ךָאנ טיוט ןקיבלעז םעד ןפערט רעדָא

 ,(=="ףעטצעל סָאד ןביילק

+* 
 לא א

 טָאה ייברעד ןוא סעיגרָא עריא טעװַארּפעג טָאה עיצולָאװער-רטנָאק יד
 ןופ גנעל ןוא טיירב רעד ףיוא קלָאפ ןדעי ןיא עטעדניברַאפ עריא טַאהעג יז
 ןייק ןעועג טשינ ןענייז ןדיי ןוא -- עירעּפמיא רעדנעלסור רעסיורג רעד
 ,םַאנסיוא רעטלייוורעדסיוא

 -ףיט ןופ תולייח עטגנערבעג יד זיולב טשינ ןבָאה ,לשמל ,שזדָאל ןיא
 -ָאיצַאנ עשילױּפ ךיוא ןוטעג ןבָאה סָאד ,טולב שיליוּפ ןסָאגרַאפ דנַאלסור
 יז ןבָאה קלָאפ ןשיליוּפ םוצ עביל רעקרַאטש רעייז ןופ ןעמָאנ ןיא .ןטסילַאנ
 -סור ןיא רעפיט .רעפמעק-רעטעברַא ןוא ןטסילַאיצָאס עשיליוּפ טעדרָאמעג
 ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשיסור טעדרָאמעג סעקינהאמצרַאװש עשיסור ןבָאה דנַאל
 ,ןרענָאיצולָאװער ןוא

 -עּפס ןעמוקעגפיוא ךעלטעטש ןוא טעטש לָאצ ַא ןיא ןענייז ןדיי ייב
 ןוא םירבח לארשי ?כ ,םיחא-תדוגא ןפורעג ךיז ןבָאה סָאװ ,תורבח עלעיצ
 -רעטעברַא עשידיי יד ןפמעקַאב ןעוועג זיא ליצ רעייז .ןעמענ עכעלנע טימ
 .ןגעלשעג ןוא תוריסמ -- ןעלטימ יד ,סעיצוטיטסניא עריא ןוא גנוגעווַאב
 ייצילָאּפ רעד ןפלעה ןוא ןלוש-טנװָא ,ןקעטָאילביב ןכַאמ בורח ןגעלפ ייז
 -ניא עשימָאנָאקע יד ןענַאטשעג ןענייז ייז רעטניה ,ןטסילַאיצָאס יד ןפדור
 יד ןוא עמורפ-םערטסקע ןופ םזיטַאנַאּפ רעד ,טיטַאבעלַאב יד ןופ ןסערעט
 .ןעגנוי עליואוו ןופ טייקנברָאדרַאפ

 :ןַאגרָא רעשידנוב רעד ןבירשעג טָאה םעד טימ תוכייש ןיא
 ןטסערג םעד רַאפ טנכעררַאפ ןעװעג רוסמ ַא ןדיי ייב זיא לָאמַא;

 טלָאװעג טשינ רענייק טָאה רוסמ ַא טימ .טפַאשלעזעג רעד ןופ ףרואווסיוא
 רעוו ןוא טסעּפ ַא ןופ יװ ןפָאלעג םיא ןופ זיא'מ .אשמו עגמ ןייק ןבָאה
 הווצמ ַא זיא ןיד ןשידיי םעד טיול ,טפדורעג םיא טָאה רעד ,טנעקעג טָאה'ס
 -ַאר טשינ םיא ןעמ רָאט ,ךיז טקנירט רוסמ ַא זַא .ןענעגרה וצ רוסמ ַא
 זיא רוסמ רעשידיי רעד, ..."?לָאמַא ןעוועג זיא סָאד רָאנ .וװ.ַאא ןעוועט
 ,טָאטש ןיא דבכנ ַא ,תיבה-לעב רענייש ַא רָאנ ,ףרואווסיוא ןייק טשינ רעמ ןיוש
 עשידיסח ןוא םינבר ,טייקיניילק ַא טציא תיבה:-לעב ןשידיי ַא רַאפ זיא ןרסמ
 ןעמוק עכלעוו ,ווירב עלַא ןקורד ןלָאז רימ ןעװ ...וליפא סע ןעוט םייבר
 ,תוריסמ עלַא ןגעו ,סעקינהאמצרַאװש עשידיי יד ןגעוו ץניוװָארּפ רעד ןופ
 ןעמענ עלַא ןקורד ןלָאז רימ ןעו ;ךעלטעטש ןוא טעטש ןיא רָאפ ןעמוק סָאװ
 עכלעוו ,ןרענָאיצולָאװער ןוא רעטעברַא יד ןופ ןעמענ יד ןוא םירסומ יד ןופ
 עצנַאג יד רימ ןטלָאװ ,תוריסמ ערעייז ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז
 טרעדנואוו זנוא ןוא; ..."לַאירעטַאמ םעד טימ ןכַאמ לופ טנעקעג גנוטייצ
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 ןיא ןזיװעגסױרַא קרַאטש ױזַא טנעמעלע רעד ךיז טָאה ןדיי ייב סָאװ טשינ

 עשידיי סָאד טָאה תואמ עצרַאװש ןופ ןינע םעד ןיא .טייצ רעטצעל רעד

 יָארּפ ַא ןענייז תואמ עצרַאװש יד .םַאנסיוא ןייק ןייז טנעקעג טשינ קלָאפ

 ָאד ןענייז סעקינתרחב התא ןייק ןוא עיצקַאער רעקיטציא רעד ןופ טקוד

 ,(:** ?ָאטינ
 ,"םישעמ ענייש; יד ןופ ןטקַאפ ליפ טגנערבעג טָאה עסערּפ עשידנוב יד

 םעד טימ טנַאה ייב טנַאה .ןוטעגּפָא ןבָאה תואמ עצרַאװש עשידיי יד סָאװ

 רָאי ןגעו .רעטעברַא יד טריטואקָאל רעטרע ייר ַא ןיא םיטַאבעלַאב יד ןבָאה

 טעדליבעג ךיז ןבָאה ךעלטעטש ןוא טעטש ליפ ןיא, :רימ ןענעייל 6

 םַארגָארּפ םעד טיול ןבָאה סָאװ ,ךעלהרבח עקידהאמצרַאװש 'עשידיי טכע'

 -עג ,ןגָאלשעג ןרענָאיצולָאװער עשידיי יד טושּפ סענַאגילוכ עשיסור יד ןופ

 ןעגנולײטּפָא עשידיי טעדליבעג ןטרָאד ןוא ָאד ךיז ןבָאה סע .וװ.ַאא טרסמ

 יד ךיוא טציא ךיז ןזייו רעטרע ערעדנַא ןיא ןוא ,!רעיינַאב עכעלדירפ' יד ןופ

 ןשימָאנָאקע ןיא ,(גושטנעמערק) ןטסירבַאיטקָא עשידיי ןופ ןעלגיופ עטשרע

 ןרעביא טסעמכ םישדח עטצעל יד ןיא לעיצעּפס רָאי-ייה ךיז טָאה ןבעל

 עשידיי רעטנזיױט .הפגמ-טוַאקָאל עכעלקערש יד טײרּפשרַאפ םוחת ןצנַאג

 'רעדירב' ערעייז ךרוד ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרַא סַאג ןפיוא ןענייז רעטעברַא

 ,(:י'"םיתב-ילעב עשידיי יד --

 ,רעטרע ןיא .טָאקיאב טימ טרעפטנעעג ןלַאפ ליפ ןיא ןבָאה רעטעברַא יד

 ,טקיטסעפרַאפ ןוא ךיירלָאצ ןעוועג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ואוו

 .ןבעגעג הצע ןַא טכיל סעקינהאמצרַאװש עשידיי יד טימ ךיז ןעמ טָאה

 .עגנוי ןעוועג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא יד ואוו ,רעטרע ןיא ןעוועג זיא רעגרע

 רעד קרַאטש ןעוועג ךָאנ זיא'ס ואוו ,רעטרע ןיא ױזַא ןעוועג סָאד זיא טרפב

 "יב יד ןגעק טפמעקעג ןעמ טָאה טרָאד .רעגייטש-סנבעל רעשיקנערפ-טלַא

 ןופ ּפָארַא זיא סָאװ טנגוי רעד ןגעק ,ךעלכיב עשיסרוקיּפַא יד טימ ןקעטָאילב

 ןשינעביולגנייא עשיטַאנַאפ עלַא ןקעוופיוא טימַאב ךיז טָאה'מ ,רשיהד ךרד

 ,הווצמ-תמחלמ ַא ןיא ןטערטוצסיױרַא ןומה םעד ןריזיליבָאמ ןוא

 :סערָאק ַא ןיא טָאטש-קירבַאפ רעשילױּפ ַא ןופ לדליב ַא זיא טָא

 ןיא גנוטייצ-גָאט רעשידנוב רעד וצ קצעיװָאזַאמ ווָאשַאמָאט ןופ ץנעדנָאּפ

 ןופ עיצַאזינַאגרָא עשידנוב ַא ןרָאװעג ןפַאשעג טרָאד זיא'ס :1906 בױהנָא

 -רעד סע יװ ,ןטעברַא וצ ןעמוקעגסיוא זיא ריא .רעדילגטימ טרעדנוה רעביא

 ןיא זַא ,ןסיוו ףרַאד'מ : הביבס רֹעשידיי ַאזַא ןיא ,טנעדנָאּפסערָאק רעד טלייצ

 ןדיי ייב ךָאנ טריטסיזקע ,ךעלטעטש עשיליוּפ ערעדנַא ןיא יו ,ווָאשַאמָאט

 "רַאפ יד ןיא יװ רָאג ,ןבעל-עילימַאפ רעשילַאכרַאירטַאּפ קידנעטשלופ ַא

 סָאװ ,קרַאטש רעייז ךָאנ ָאד זיא עמַאמ-עטַאט רַאפ ארומ יד ,ןרָאי עקיטייצ

 רערעװש ךָאנ .דנַאלסור ןיא ןוא עטיל ןיא טינרָאג ןיוש סָאד טסייוו ןעמ

 ַאזַא טָאה קיירטש ַא רַאפ .רעטעברַא ןטבייװַאב םעד ָאד זיא ןריזינַאגרָא 'וצ

 רע טלַאה טנַאקירבַאפ םעד .ךיורייו רַאפ לייט ַא יו ארומ רעטעברַא

 םיא ףיוא רָאט'מ זַא ,קילייה םיא ייב זיא רע ןוא רעבעג-טיורב ןייז רַאפ

 סָאד .טדערעגּפָא ןיוש זיא קיטילָאּפ ןגעו ,ןפרַאװ טשינ ביוטש ןייק וליפא
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 ןוא ערעטצניפ ַא ָאד זיא עסַאמ יד -- ץרוק .ןענָאמרעד טשינ וליפא ןעמ רָאט
 ןביוהעגנָא ָאד טָאה דנוב רעד טניז ,טכייל טשינ זיא ריא ןשיווצ ןטעברַא
 ןענייז טָאטש רעד ןיא .רעקידעבעל לסיב ַא ןרָאװעג עסַאמ יד זיא ,ןטעברַא

 ,עשידיי טנזיוט ייז ןופ ,רעטעברַא טנזיוט 10 ןעוועג
 ןעוועג תואמ עצרַאװש עשידיי יד טימ ףמַאק רעד זיא רעטרע לָאצ ַא ןיא

 -ַאב ךיז ןעמ טָאה טּפָא .סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד רַאפ ןינע רערעווש ַא
 -ָאקיאב טָאה'מ .ךעלטעטש עכלעזַא ןגעק טָאקיַאב ַא ןרעלקרעד טימ טצונ
 ;טריפעגסױרַא ןוא טעברַאעגסיױא טרָאד טָאה'מ סָאװ ,תורוחס יד טריט
 -ַאמרופ ךיוא יװ ,םירחוס ןוא ןטנַאקירבַאפ ,םיטַאבעלַאב טריטָאקיָאב טָאה'מ
 טעטש ערעסערג יד ןיא ךעלטעטש עניילק יד ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,סענ

 טָאקיַאב ןופ ידכ .טָאקיַָאב רעמַאוקריװ ץנַאג ַא ןעוועג סָאד ןיא טפָא ןוא
 טימַאב ךיז גנוריפנָא-ײטרַאּפ יד טָאה ,עקידלושמוא ןייק ןדייל טשינ ןלָאז

 ןגעו טגָאזעג טרעװ ןלױּפ ןופ ווירב ַא ןיא ,םיללכ עסיוועג ןלעטשוצטסעפ
 -טנַא קרַאטש ןָאיַאר ןיא זנוא ייב ךיז טָאה טייצ רעטצעל רעד ןיא; :םעד
 רעצנַאג ַא ןיא -- האמ רעצרַאװש רעשידיי רעד ןופ טייקיטעט יד טלקיוו
 -ינהאמ-עצרַאװש יד ןבָאה (ענשטָאּפָא ,ןישטנעכ ,יצווָאלדיש) ךעלטעטש ייר

 -רַא קילטנעצ עכעלטע יײצילַאּפ רעד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא סעק

 טשינ ,טלַא טשינ ,גני טשינ טעװענַאשעג טשינ ןעמ טָאה ייברעד .רעטעב
 ערעזנוא עקינייא ןבָאה ןטָאט עניװַא ףיוא .סעילימַאפ עצנַאג ןופ סרעטָאפ
 -ןטכַארטַאב ,לטעטש ןצנַאג ןפיוא טָאקיִאב ַא טימ טרעפטנעעג סעיצַאזינַאגרָא
 ןענופעג טעטימָאק רענָאיַאר רעשיליוּפ רעד טָאה ,ןטקַאפ עקיזָאד יד קיד
 -ןגלָאפ ףיוא סעיצַאזינַאגרָא ענָאיַאר יד ןכַאמ וצ םַאזקרעמפיוא קיטיונ רַאפ
 -ןייא ןופ טייקיטעט רעכעלדעש רעד בילוצ זַא ,טכַא ןיא קידנעמענ :סעד
 יד בילוצ זַא ,טָאטש עצנַאג ַא ןפָארטשַאב טשינ ןעמ ןָאק ןרָאטַאקָאװָארּפ עקיצ
 םעד ןופ ןטכיש עצנַאג ןופ ןסערעטניא עלעירעטַאמ יד ןדייל ןטָאקיָאב
 ,(.וו.ַאיא ךעלמירחוס עניילק ,סענַאמרופ) גנורעקלעפַאב רעד ןופ לייט ןעמירָא

 יו ןעלטימ ענױזַא זַא ,דנוב ןופ טעטימָאק ןָאיַאר רעשיליופ רעד טניפעג
 זױלב .ןדיימטיוא תוחוכ עלַא טימ ןעמ ףראד טעטש עצנַאג ןױיטָאקיָאב
 ןעניפעג ,ןעגנוגנידַאב עלעיצעּפס תמחמ ,ןלַאפ ענעטלעז רעייז ןיא ןעוו
 -ףמַאק םערטסקע ןימ ַאזַא ןעמענוצנָא קידנעװטיונ רַאפ סעיצַאזינַאגרָא יד
 ,טעטימָאק ןָאיַאר ןופ גנומיטשַאב רעד ןָא ןוט טשינ סָאד ייז ןרָאט ,לטימ
 "ער ,ןענָאזרעּפ עכעלדעש עקיצנייא ןריטָאקיָאב ןופ ענַארפ רעד ךייש סָאװ
 ןדעי ןשרָאפסױא יונעג סעיצַאזינַאגרָא יד טעטימָאק-ןָאיַאר רעד טרידנעמָאק
 ןעיצַאב ךיז קיטכיזרָאפ רעייז ללכּב .טָאקיָאב סױרַא טפור סָאװ ,טקַאפ

 וצ ןבעג ךיילג רעדנוזַאב לַאפ ןדעי ןגעוו ןוא טָאקיִאב םעד ןעמיטשַאב םייב
 ןופ עיצולָאזער עטריוװיטַאמ ַא קידנלעטשוצ ,טעטימָאק-ןָאיַאר םעד ןסיוו
 ,(=* "עקדָאכס רעזָא וויטקעלָאק ןקיטרָא

 ןוא םיחא-תדוגא ענעפורעג ױזַא יד ןוטעגּפָא ןבָאה'ס סָאװ ,םישעמ יד ןופ
 -סיװס ןיא .רעטסומ ןייא זיולב ןעגנערב ָאד רימ ןלעװ ,םירבח לארשי לכ
 דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא טעדנירגעג ןעמ טָאה ,.בוג רענדָארג ,שטָאל
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 "נײרַא ןגעלפ קעטָאילביב רעד ןופ רעכיב ןעוו .קעטָאילביב עלַאגעל ַא ןוא

 רעדָא ןסירעצ רעכיב יד ייז ןבָאה ,םיטַאבעלַאב יד ןופ טנעה יד ןיא ןעמוק

 זַא ,טגנַאלרַאפ ןוא בר םוצ קעװַא ןענייז רעטעברַא עכעלטע .טנערברַאפ

 .קעטָאילביב רעד רַאפ רָאי ַא לבור 50 ןרינגיסַא עקבָארָאק רעד ןופ לָאז'מ

 ,יד ןופ ןעמענ יד ײצילָאּפ רעד ןבעגעגרעביא ןבָאה םיטַאבעלַאב עכעלטע

 -סערַא ייז טָאה'מ ןוא עידיסבוס רעד ןגעו טדנעװעג ךיז ןבָאה עכלעוו

 .(:** טריט
 ןבָאה רעיטשרָאפ עשידי ןעוו ,ןלַאפ ןעװעג ךיוא רעבָא ןענייז'ס

 גנוריגער רעד ןפלעה וצ ןצונסיוא טזָאלעג טשינ ךיז ןוא טומ ןזיװעגסױרַא

 -ַאלָאקינ ןיא ןעוועג זיא ,לשמל ,ױזַא .עיצולָאװער רעד ןגעק ףמַאק ריא ןיא

 -ַאק ןופ טגנַאלרַאפ טָאה קינלַאשטַאנָאדַארג רעד ..בוג רענָאסרעכ ,וועי

 ןרענָאיצולָאװער יד ףיוא ןקריוו ,עדער ַא ןטלַאה וצ יקסנעליוו בר םענָאיז

 יַאּפ ןעק סע סָאװ םעד ןגעק ייז ןענרָאװ ןוא קיאור ןוא ליטש ךיז ןטלַאה וצ

 -עג ןוא עדער יד ןטלַאה וצ טגָאזעגּפָא טָאה בר רענָאיזַאק רעד ...ןריס

 ןטעב ןעמוקעג זיא רע ןעוו .עלעטש רעד ןופ ןעיײרפַאב םיא לָאז ןעמ ןטעב

 ןעמ טָאה ,דנַאלסיוא ןייק ןרָאפ וצ שינעביױלרעד ַא קינלַאשטַאנָאדַארג םייב

 ,(:'* טריטסערַא םיא

* 
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 רעשידיי ַא טָאה (1905) עיצולָאװער רעדנעלסור רעטשרע רעד ןגעוו

 ןיא הרושב ַא טימ ןעמוקעג זיא רָאי עקיזָאד סָאד; :ןבירשעג רעטכיד

 ליפ ױזַא ,גנוקָאלרַאפ ליפ ױזַא ,ןעועג טרָאד זיא ףושיכ ליפ ױזַא .ליומ

 קיטייצכיילג ןוא רָאי סָאד ןעװעג זיא קידנגָאװצ ןוא קידנדנעלב יװ ,ץייר

 ידכ ,ןוט ץנַאלג ַא טגעלפ ןוז יד .םוקמוא לפיוו ,ךָארב לפיוו ,טנלע לפיוו

 עכָאפ ַא ןגעלפ ןעלגילפ עסייוו ; ןקלָאװ ַא רעטנוא ןקורַאפ וצ ךיז רעטעּפש

 וצ ואוו ןעזרעד רעסעב לָאז תומה:ךאלמ רעד ידכ ,ּפעק יד רעביא ןוט

 ןייש .ןעוועג טייצ עכעלקילגמוא ןַא ,ןעוועג טייצ עכעלקילג ַא; ..."ןפערט

 -ַאו ריא טימ סיורג ,ןרַאפעג עריא טימ קידמונהיג ,רעיורט ריא טימ

 ,(3יג "םענרַאפ ריא טימ ,שינעג
 זיא םעד ךָאנ .עיצולָאװער רעד ןופ רָאי-טקנוּפכיױה ןיא ןעוועג זיא ױזַא

 -עג טקעדרַאפ ןענייז ייז .ץייר ןוא ףושיכ ןבילבעג רעקינייו ןוא רעקינייװ

 1907 ןוא 1906 ךשמב .םוקמוא ןוא ךָארב ,טנלע רעמ ןוא רעמ טימ ןרָאװ

 -ַאק ףיוא ןטכַאמש וצ ,ןָאזרעּפ 2,700 טיוט םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןענייז

 עשיטילָאּפ רַאפ ןעוועג ןענייז ןסעצָארּפ טנזיוט 15 ךרעב .4,000 --- עגרָאט

 ןוא עטפדורעג ,עטריטסערַא לָאצ יד ןעװעג זיא רעסערג ליפ .םיאטח

 םרוג ןבָאה סיזירק ןשימָאנָאקע םעד טימ ןעמַאזוצ ץלַא סָאד ,עטרימָארגָאּפ

 זיא ןרָאפעג .דנַאלסור ןופ עיצַארגימע עשידיי עטקרַאטשרַאפ ַא ןעוועג

 .טנעמעלע רעשיגרענע ןוא רעגניי ַא בורדיּפ-לע

 גנושיױטנַא יד ןוא טײקטרעטַאמעגסיױא יד ,עיצַארגימע יד ,תופידר יד

266 



 ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער עלַא ןיא ןליפ קרַאטש ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה
 -נַאװצ יד ןיא ןרָאװעג טּפַאכעגנײרַא זיא גנוגעוװַאב ערענָאיצולָאװער עצנַאג יד
 עריא .סיזירק ןכעלרעניא ןוא עיצולָאװער-רטנָאק רעכעלרעסיוא ןופ ןעג

 ןיוש סע ןעמ טָאה 1907 רעמוז .ןלַאפ וצ לענש ןביוהעגנָא ןבָאה תוחוכ
 -אוצנגעק ןעלטימ ןכוז ןביוהעגנָא טָאה'מ ןוא ןליפ וצ קרַאטש ןבוהעגנָא
 טנעקעג טשינ ,ךיז טייטשרַאפ ,טָאה דנוב ןיא ךיוא .הדירי רעד ןקריוו
 ,שרעדנַא ןייז

 ילוי) דנַאלסור םורד ןיא ץנערעפנָאק רעשידנוב רעד ןופ טכירַאב ןיא
 ןכעלגעלק ַא ןיא ךיז ןעניפעג סעיצַאזינַאגרָא יד, זַא ,טגָאזעג טרעוו (7
 רעדָא רעמ טָאה ןעמ ואוו ,סעדָא טױּפ םעד ןיא זיא םַאנסיוא ןַא ,דנַאטשוצ
 טעברַא רעשיטילָאּפ רַאפ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יז טצונעגסיוא רעקינייוו

 עשיאיײצילָאּפ יד ואוו ,עינרעבוג רענילָאװ ןיא טעטש ערענעלק עקינייא ןוא

 ןעגנולמַאזרַאפ עסיורג ןכַאמ וצ רעטש ןייק טשינ ןענייז ןעגנוגנידַאב
 וצ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא'ס .רעלוגער ןעגנוטנירנייא יד ןריטסיזקע טרָאד
 -לעוו ןיא ,םינינע עכעלטפַאשלעזעג עלַא ףיוא גנוקריוו רעזנוא ןטיײרּפשרַאפ

 קידנצונסיוא ,טַאירַאטעלַארּפ רעשידי רעד טריסערעטניארַאפ זיא'ס עכ
 רעשיטילָאּפ-שימָאנָאקע ןוא רעלַאיצַאס רעד ןופ עגַאל עצנַאג יד טערקנָאק

 וצ ןרָאװעג טגיילעגרָאפ זיא רעטייו ."טבעל רע רעכלעוו ןיא ,טייקכעלקריוו
 עשיטסַאנמיג ,ןרָאכ ,גנולקיווטנא-טסבלעז רַאפ ןענייארַאפ ענעדישרַאפ ןדנירג
 ,(3/: ןױיזילַאגעל וצ ייז ןבערטש ןוא .ג.ד.א ןבולק

 יד ןטלַאהפױא ןוא סיזירק םעד ןקריונגעק יױזַא יו ,ןוט וצ סָאװ
 רימידַאלװ .סעיצַאזינַאגרָא יד ןיא עמעט-טּפיוה א ןרָאװעג זיא --- גנוגעװַאב
 םענעגיוצרַאפ א רעביא ןבעל רימ; :ןבירשעג םעד ןגעװ טָאה םעדעמ
 רעמ ַא ןיא ןוא -- רעביא טבעל םיא ,דנוב רעד רעביא טבעל םיא .סיזירק

 -ָאמעדי-לַאיצָאס רעדנעלסור עצנַאג יד -- םרָאּפ רעטרעטלערַאפ ,רערעוװש
 גנוגעוװַאב-רעטעברַא רעדנעלסור עצנַאג יד -- ריא טימ ןעמַאזוצ ןוא ,עיטַארק
 ..?דנַאל עצנַאג סָאד ,עיצולָאװער רעדנעלסור עצנַאג יד ריא טימ ןעמַאזוצ ---

 ןוא םַארגָארּפ ןיא סיזירק ןייק טשינ זיא סָאד ,סיזירק ַא רעביא ןבעל רימ;
 רעשידיי רעד ףיוא ץַאלּפ ןייז ּפָא טשינ םענייק טערט דנוב רעד .קיטקַאט
 יד רָאנ ,רַאבקרעמַאב רעקיניוו ,רענעלק טשינ טרעװ ץַאלּפ ןייז .סַאג
 טייצ ַא ףיוא לקנוט טרעוו סע יװ ,רעלעקנוט סעּפע טרעװ ןיילַא סַאג עצנַאג
 רעשיפיצעּפס ןייק טשינ זיא סָאד ,דנַאל ןיא ןבעל עשיטילָאּפ עצנַאג סָאד
 ןופ ןעגנוגנידַאב עלעיצעּפס יד ביוא ןוא ,סיזירק רעשידנוב רעכעלרעניא
 ָאד טשינ רעבָא טגיל ,לּפמעטש רעייז ףיורַא םיא ףיוא ןגייל ןבעל ןשידיי

 -נקירט ןוא רענעקורט ַא לכ-םדוק זיא סָאד .,לַאװק-טּפיױה ןייז ןוא ןכות ןייז
 טָאה סָאװ ,טייקדימ רעשיטילָאּפ ןופ ,עיטַאּפַא רעשיטילָאּפ ןופ טניו רעד
 -טשינ ןוא עשידיי ףיוא ,ןעײטרַאּפ עלַא ףיוא ןסיורד ןופ ןבעגעג זָאלב ַא
 ,(+י "עשידיי

 רבחמ רעבלעז רעד סױרַא טגנערב רעטעּפש םישדח עכעלטע טימ
 ןוא טפיטרַאפ ךיז טייקלענש ַא טימ טָאה סָאװ .,סיזירק םעד רעטלוב ךָאנ
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 -יטעט-סנבעל יד זַא ןקרעמַאב ןעמ טעוװ ץלַא ןופ רעירפ, :טקרַאטשרַאפ
 -טסבלעז סָאד ןלַאפעג זיא'ס זַא ,ןלַאפעג זיא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ טייק

 יד זַא ,טעברַא רעד ןופ ןפָאלעצ ךיז ןענייז יןלַאנָאיסעּפָארּפ' יד זַא ,ליפעג
 -עװַאב עלענָאיסעּפָארּפ יד זַא ,ןעגנַאגעגקעװַא זייװנסַאמ זיא ץנעגילעטניא
 ,וז.ַא.א ,.וו.ַא.א ףרַאש זיא טלעג ןיא לגנַאמ רעד זַא ,טנדרָאעגניײא טשינ זיא גנוג
 ,םזינַאגרָא ןַא רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןענייז סָאװ ,ןכירטש ןענייז ץלַא סָאד
 רעליופ ןיא ךיז טקיטש סָאװ ,טנייפ ןופ קַאלוק ןיא טקירדעגנייא זיא רעכלעוו
 (:+"רעפסָאמטַא רעשיטילָאּפ רעקנַארק ַא ןופ טפול רעקיּפמוד ןוא

 רעבָא ,סעיצַאזינַאגרָא לָאצ יד ןיילק ,ןעייר יד ןרָאװעג ןענייז רערעטיש

 ןבָאה סָאװ יד --- עטסיירטעג יד ןענייז ןבילבעג ,ןפָאלטנַא ןענייז עלַא טשינ
 ןופ טייצ רעד ןיא גנוגעװַאב יד ןזָאלרַאפ וצ ןלעופ טנעקעג טשינ ךיז ייב
 ןעורּפָא ןופ קנַאדעג ןעמעוװקַאב םעד ךיז ןופ ןבירטעג ןבָאה סָאװ יד ,טיונ ריא
 ןשיסרוקיּפַא ןופ האנה רעד טימ ךיז ןקיווק טלָאװעג טשינ ןבָאה סָאװ יד ,ךיז
 טייקטסעפ עשיאיידיא ןוא עשילַארָאמ גונעג טָאהעג ןבָאה סָאװ יד ,לפייווצ
 זיא עיצולָאװער רעד ןופ הלּפמ יד זַא קידנסיו ,ףמַאק םעד רעטייוו ןריפ וצ
 ייב ,ןעיורפ ןוא רענעמ עװַארב קיטסייג יד טָא ,טקַאפ רענעעשעג ַא ןיוש
 -טנגוי ןייק ןעוועג טשינ ןענייז םזידנוב ןוא םזינָאיצולָאװער רעייז ןעמעוו
 שפנ-רסומ ךיז יינספיוא טיירג ןעוועג ןענייז ,טכילפ-ןסיוועג ַא רָאנ טרילפ
 .דנוב ןופ ןָאפ עטלקיװעגרעדנַאנַאפ יד טנַאה ןופ ןזָאלסױרַא טשינ ןוא ןייז
 רעשידיי רעד ןופ עטכישעג לטיּפַאק עיינ סָאד ןפַאש ןביױהעגנָא ןבָאה ייז
 ,דָאירעּפ ןרענָאיצקַאער ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא

 ,גייטשפיוא ןוא גנוכַאװפיוא ןופ קילטנעצרָאי רעבלַאה ַא .1907 -- 3
 .עיצולָאװער ַא ןופ סולשּפָא ןוא הדירי ןופ ,טקנוּפכיױה ןוא זיורבפיוא ןופ
 -עגקעװַא ןעמ זיא ןעגנוכיירגרעד ענעדישרַאפ ןוא תונברק ליפ ױזַא ךָאנ
 ,דנַאלסור .ןצנַאג ןיא טשינ רעבָא ,קירוצ ףיוא טייוו ןרָאװעג טרעדיילש

 ,םישזער:-הילת סניּפילָאטס רעטנוא שירעקירדרעטנוא ןוא רעטצניפ גונעג םגה
 -ַאּפ ןבָאה תונחמ עטּפַאלקעצ יד .עבלעז סָאד ןעוועג טשינ טרָאפ ןיוש זיא
 רעיינ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאהס .ןעמונעגנעמַאװצ ךיז יינספיוא ךעלעמ
 אנוש ןטלַא ןגעק לגנַארעג

1268 



 ןעגנוקרעמַאב ןוא םירוקמ

 ,םַאדרעטסמַא ןיא סערגנָאק ןעשיטסילַאיצָאס ןעלאנָאיצאנרעטניא םעד טכירעב ַא (4

 .רהָאי 1904 רעבמעטּפעס ,ווענעשז

 .ו"צד (2
 3) תססה'טגוווא 11380ױ18 25 197, 95 וחהה 1903, 10870ע.

 ,1903 רעבָאטקָא 31 ,151 .מונ ו"צד (4
 ןענייז ,ןעלטיּפַאק עקידרעטײװ יד ןופ ךיוא יװ ,לטיּפאק םעד ןופ ןטקאפ יד (5

 ןוא איטסעיװזיא ַאינדעילסָאּפ ,דנוב רעד ,עמיטש רעטײברַא יד ןופ ןעמונעג בורדיּפ-לע

 .סעבאגסיוא עשידנוב ערעדנַא

 ."דגוב, ןופ יירעקורד) 1904 רעבָאטקָא ,5 .מונ דנוב רעז 6

 ,1904 רַאונַאי ,1 .מונ װװ"צד (7
 ("דנוב, ןופ יירעקורד) 1904 רעבמעטּפעס ,38 .מונ עמיטש רעטײברַא יז (8

 ,82:83 .וז ,רָאי 25) גנוגעװַאב עלענָאיסעּפַארּפ יד ןוא דנוב רעד :ןַאמלוש .װ (9

 ,(1922 עשרַאװ

 1904 ינוי ,27 .מונ ,8 עז 0
 ,1903 טסוגיוא ,34 .מונ וו"צד (1

 ,1903 רעבָאטקָא 31 ,151 ,מונ ,3 עז (2
 ,1904 רַאורבעפ 9 ,166 .מונ ,3 עד 3
 ,1904 לירּפַא ,ג .מנ 6 44

 ,1904 ילוי 9 ,186 .מונ ,2ג עז (5

 ,1904 רַאונַאא 13 ,162 .מונ ,ג ע 6

 ,1903 טסוגיוא ,34 .מונ ,8 עז 7
 ,1904 רַאורבעפ 18 ,167 .מונ ,3 צז 38

 ,1904 רעבמעטּפעס 10 ,192 .מונ ,ג עז 9

 ,1959 ,קרָאיוינ ,189:192 .זז .טנגוי ןײמ ןופ רעטעלב :עטַאט רעד םארבא 0
 ,1904 ראורבעפ 9 ,166 .מונ ,3 עז 1

 ,1904 רעבמעטּפעס 22 ,193 .מונ ,ג צז (2

 ,1945 קרָאירינ ,167 .} ןטפירש ענעבילקעג :קַאװטיל .א 3

 ,1904 ראורבעפ 18 ,167 מונ ,3ג עז (4
 ,1904 טסוגיא 5 ,189 .מונ ,3 עז (5

 1 צ 6
 ,1903 טסוגיוא ,34 .מונ ,8 עז (7
 ,1904 ילוי 19 ,187 .מונ ,2 עז (8
 .ו"צד (9

 ,(ויכרַא דנוב ןיא טּפירקסונַאמ) קאפושטש לאומש ןופ תונורכז (0

 (קינלעס -- עקירעמַא ןיא) װָאקינזעלעשז המלש ןופ עיצַאמרָאפניא (1
 ,1904 לירּפַא ,2 .מונ ,6 עז 2

 .1903 ינוי ,12 .מונ ,רעטײברא רעװאשראװ רעד (3

 246 .ז 79 עז (34

 .1958 קרָאירינ ,90-94 .וז ,שזדָאל ןיא דנוב ןופ עטכישעג יד :ץרעה .ש .י (5
 ,1904 רעבמעטפעס ,28 .מונ ,8 צז (6
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 37) זח ?036187ע: 1080800288 ((אץנסאע6 תקסלססצ) סשק. 48, ;סאעװוקפק-
1994 100888 

 1903 ילוי 9 ,1235 .מונ ,2ג עז (8
 ,1903 יַאמ ,233 .מונ ,8 עז (9

 ,1903 יני 3 ,129 .מונ ,ג עז 0

 .ו"צד 1
 42) 016 17616 א. 24, 12 ןטמג 1903, 1016.

 ,1903 ינוי 18 ,132 .מונ ,3 עז (3

 ,1903 רעבָאטקָא 6 ,147 .מונ ,2 עז (4

 ,1903 רעבָאטקָא ,35 .מונ ,8 עז (5

 ,1903 רעבָאטקָא 27 ,150 .מונ ,3 עז 486
 רעד ןופ ןעמונעג ןענייז ץושטסבלעז ןוא ןעמָארגָאּפ יד ןגעװ ןטקַאפ עלַא יד (7

 טרָאד .1904:1903 ןרָאי יד רַאפ ַאיטסעיװזיא ַאינדעילסאּפ ןופ רקיעב ,עסערּפ רעשידנוב

 סָאװ ,טעטש ערעדנַא ןופ ךיוא ןטקאפ ללש א ךָאנ םינינע עבלעז יד ןגעװ ךיז טניפעג

 ,טגנערבעג טשינ טרָא ןיא קחוד בילוצ ןבָאה רימ

 48) 1080ה60010װװהח 1006/8 26 40, 5 ןחגח 1904 ת

 6 לז (49
 .1949 קרָאיײוװינ ,131 .ז ,2 דנַאב ,רעיוב ןוא ןרענָאיּפ :ללימ ןאשזד (0

 ,1904 ראורבעפ ,36 .מונ ,8 עז (1

 ,1904 ילוי ,4 .מונ ,6 עז 2

 ,וו"צד (3
 (ויכרַא:דנוב ןיא טּפירקסונאמ) גנוטַארַאב רעד ןופ טכיראב (4

 ,1905 רַאונַאי ,39 .מונ ,8 עז 5

 ,1904 לירּפַא ,3 .מונ ,6 עז 6

 ,1904 ילוי ,4 .מונ ,6 עז (7

 ,1904 ינוי ,37 .מונ ,8 עז 8
 ,1945 קרָאיינ ,161 .} ,ןרָאי ןופ ףיול ןיא :(עקשטעבייל) ןַאמרעב .ל (9

 ,1297230 .זז ,וו"צד (0
 ,1904:1903 ַאיטסעיװזיא ַאינדעילסאפ ןופ ןעמונעג לַאירעטַאמ םעד (1

 ימ ןופ טלעטשעגפיונוצ ,1876:1922 ןטַאד ןיא גנוגעװאב רעטעברַא עשידי יד (=2

 ,1922 עשרַאװ ,רָאי 25 ךובלמאז ןיא װָארעזװעי
 1922 ןטַאד ןיא גנוגעװאב:רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןענייז ןעמענ 16 עטשרע יד (3

 -- רבחמ) טנגוי ןימ ןופ רעטעלב ךוב ןופ ןענײז ןעמענ 14 עקידרעטייװ יד ,6

 ,1959 קרַאיוינ ,(עטאט רעד םארבא

 .1903 רעבָאטקָא ,ןָאדנַאל ,רהָאי ייװצ עטצעל יד רַאפ "דנוב, ןופ טייקיטעט יד (4

 רעדנעלסור רעד ןופ רָאפנעמַאוצ ןט2 םעד וצ טײירגעגוצ ןעװעג זיא טכירַאב רעד)

 ,(יײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקַאמעדילַאיצָאס

 05) ד+'-זגא 983 2660010810 1:80046ע8100 28200י1800 001038 ם'ת !חיימ'פ 3 110

 יט זנ 9661, (ס0שןסחצ 01 ש800ע 1903

 ,1928 קרָאיוינ ,4230 .ז ,דנַאב רעטרעפ ,ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב :ןַאהַאק .בַא 6

 .1923 קרָאי-ינ ,67 .ז ,דנַאב רעטייװצ ,ןעבעל ןיימ ןופ ; םעדעמ רימידאלװ 7
 ,68-69 .וז "צד (8
 .1 עז (69

 .165 .ז ,50 עד 0

 ,16455 .זז "צד 1

72( 10161:021100216/ 50214114060-240281658 2 ,410816942/0, 1904 85. 34 

1061:114 1904 | 
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 73) 1{. תנסצהחסמפ: םפ !גספסקגהא'פ (11סא78 26 74 90 (0סעצאהסקה 1904
, (262606) 

 74) םצסשמעאשפ םצחהפ 25 9, 1080 1904 ת. 660606.

 8 עז (5
 76) 2:2645614 ןאע. 10, 22242161018 1903, 1,040.

 ,1903 רעבמעצעדירעבמעװָאנ ,11:12 .מונ ,/6 צז (7

 ,1904 ןָאדנָאל ,רעפטנע רערַאלק א (8
 79) 10264 10900881: 2182 2010ע066, {סנג 9, 10218246024 1937.

 80) לטג18ג ואז. 9, 115600026 1903 (10264 111840881: 1504 2210ע066, {סזם
(217 56 ,2 

 81) 1600 30292100982/1: אדעס86ץג 2ץססש5842 2 216101200 626006) 12602ץ0-
 5ס11461, 811. 17, ןהטסוש 3.

 יידיי רַאפ -- "עינעשטָאנדעיז, גנוטייצ רעשירָאטַאלימיסַא רעד ךרוד ןבעגעגסױרַא)

 ,(טנגוי רעש
 82) תאס86ץג 2ע0סטפ,2 , 10201521 1. 101160881, 866. 29-2, 22242161018 1904.

 א 1905 ,דיי רעטרילימיסַא ןַא -- קעטַאיװק ףעזוי ןופ םינָאדװעסּפ א זיא יקסנעליװ .ט)

 ,(.ס.ּפ.ּפ ןופ .ק.צ ןופ ךילגטימ
 ,1903 ינוי ,6 .מונ ,76 צז (3
 ףעזוי סָאװ ,טכירַאב ַא ןופ) 1903 רעבמעצעד:רעבמעװָאנ ,11:12 .מונ 76 עז (4

 ,(ןבירשעג טָאה יקסדוסליפ

 ,33 עז (5
 .1903 ץרעמ ,32 .מונ ,8 עז (6

 ,1904 רַאורבעּפ-ראונאי ,172 .מונ ,/4 צז (7

 88) 212681464 50012106000412/ץס2מצ א. 8, 51ס101684 1903

 ,1903 לירּפַא ,4 .מונ ,88 עז (9
 ,149 .ז ,דנאב רעטשרע ,טסילַאיצַָאס ןעשידוי ַא ןופ תונורכז : שטיװעלַאכימ .ב (0

 ,1922 עשראװ
 ,8 עז 1
 ,1904 רעבמעװָאנ 5 ,198 .מונ ,3 עז (2

 ,714 עז (3

 87 צז (4
 .1904 רַאורבעפ ,36 .מונ ,8 עז (5

 441 .ז ,67 עז (6

 ,1904 ינוי 11 ,184 .מונ ,3 עז 7

 .1903 רַאונַאי ,31 .מונ ,8 עז (8

 ,1903 יַאמ ,33 .מונ ,8 עז (9

 .וו"צד 0
 ,1904 ינוי ,37 .מונ ,8 עז (1
 ,6 עז (2
 ,1903 יַאֿמ 21 ,126 .מונ ,3ג עז (3
 ,1903 יאמ 27 ,128 .מונ ,3 עז (4

 .1903 ינוי 3 ,129 .מונ ,3 עז (5
 .1904 רעבמעוװָאנ 5 ,198 .מונ ,3 עז (6
 ,1904 רעבָאטקָא 21 ,196 .מונ ,3 עז (7

 .1904 ץרעמ 14 ,171 .מונ ,3 עז (8
 .1903 רעבָאטקָא 27 ,150 מונ ; 1903 רעבָאטקָא 15 ,148 .מונ ,3 עז (9
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 ,1904 רַאונאי ,4 .מונ לעטטעלב-גולפ 0
 6 עז 1

 112) 'זמססם4סע 1161218 '129600006ז, 411666/ 8286, 55. 448-89, 611/מ 1923.

 113) ד1-סע 010טטס10016081/4 תסתזקססספ םמפ 8830ח, 60ח10א3+, 110800מ 1903.

 ,(םעדעמ .וװ זיא רושָארב רעד ןופ רבחמ רעד)
 ,וו"צד (4
 -למַאז רעטשרע ,סקנּפ רעטיור) *עינעדשזָארזָאװ, עּפורג יד : ברַאפרעבליז .מ (5

 .(1921 עשראװ ,116:17 .זז ,ךוב

 ,1905 ץרעמ ,עמיטש רעטײברַא יד 39 'מונ םוצ עגַאליײב ןיא ןטכירַאב יד ןופ (6
 ןטפירשטייצ עשידנוב ערעדנא ןיא ךיוא יװ

 .עמיטש רעטײברַא יד 39 'מונ םוצ עגאלייב (7

 ,1920 עשרַאװ .,15710 .זז ,1905:1906 ןופ עיצולָאװער רעד ןיא "דנוב, רעד 8

 119) ת 4. םצצסעמזסק: 9 ?טעגעה זז 680040806 /8003066 המענאסועס. (14

 חסשסחעסמ 29 1 1992, סצװק. 81-87. תסנסמסצענ) .

 ,192 --- 189 .זז ,טנגוי ןײמ ןופ רעטעלב :(ןאמכעלב בייל) עטַאט רעד םַארבא (0

 ,1959 קרָאיײוינ

 -בעפ םישדח יד ןיא סעבאגסיוא עשידנוב ערעדנַא ןוא איטסעיװזיא ַאינדעילסָאּפ (1
 ,1905 יַאמ-ראור

 ,1958 קרָאי-ינ ,128:124 .זז ,שזדָאל ןיא דנוב ןופ עטכישעג יד :ץרעה .ש .י (2
 "דנוב, רעד ןוא 1905 רָאי ןרַאפ עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא ןטכירַאב יד ןופ (3

 .19230 עשרַאװ ,1905:1906 ןופ עיצולָאװער רעד ןיא

 ,1905 יַאמ ,7 'מונ דנוב רעד (4

 ,150 -- 135 .זז ,122 עז (5

 ,1905 רעבמעטּפעס ,40 'מונ עמיטש רעטײברַא יד (6

 יִלֹוי 25 ,14 'מונ ;ילֹוי 18 ,13 'מֹונ ; ילוי14 ,12 'מונ ןעגנוריסַאּפ עטצעל יד (7
 איטסעיװזיא ַאינדעילסַאּפ ; 1905 ילוי ,8 'מונ םעד וצ עגאלייב ,דנוב רעד 4 ווענעשז ,5

 .הענעשז ,1905 ילוי 25 ,242 'מונ ; ילוי 17 ,24 'מונ

 ,1905 ילוי ,8 'מונ דנוב רעד (8

 129) תססעטװתוה 1138460118 ת6 298, 20 גמץ'תז 19094

 ,245 'מונ ,240 'מונ וו"צד (0
 ,244 'מונ וו"צד (1
 ,123 עז (2
 ,123 עז (2
 "וינ ,45:41 .זז ,ןינַאכ .1) ןבעל ןיא געװ ןייז -- ןינַאכ םוחנ : ץרעה .ש י (34

 ,(1946 קרָאי
 ,1945 קרָאיװינ ,294282 .וז ןרָאי ןופ ףיול ןיא :(עקשטעבייל) ןַאמרעב ,ל (5
 ,126 עז (6
 ,1905 רעבָאטקָא 17 ,253 'מונ ; רעבמעטּפעס 18 ,249 'מונ ,129 עז (7
 ,123 עז (8
 קרָאיוינ ,194 .ז דנַאב רעטשרע ,סעיצולַאװער יװצ ןיא : שטיװָאמַארבַא .ר (9

4, 
 ,דנַאב רעטייװצ ,טסילַאיצַאס ןעשיזיא ַא ןופ תונורכז : שטיװעלאכימ .ב (0

 ,1923 עשרַאװ ,1317127 .וז
 117 עד 1
 ַאיטסעיװזיא ַאינדעילסַאּפ ; 5 רעבמעטפעס ,40 'מונ עמיטש רעטײברַא יד (2

 ,.1905 רעבמעטּפעס 18 ,249 'מונ
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 ,אנליו ,1906 רַאורבעפ 7 ,26 'מונ רעקעװ רעד (3
 .1923 קרָאיינ ,9172 .זז דנאב רעסייװצ ,ןעבעל ןימ ןופ : םעדעמ רימידַאלװ (4

 ,1906 רַאונַאי 21 ,12 'מונ ;רַאונַאי 14 ,7 'מונ ;רַאונַאי 3 ,1 ימונ ,143 עז (85
 .1905 רַאונַאי ,39 ימונ עמיטש רעטײברַא יז 6
 ,100799 .זז ,118 עז 7

 148) 2 -----: אעעצמעמ6 10װז/ 1029 1908, סנעג 29544, 0.( 24

 ,16 .ז ,144 לז (9

 190) ם.ךז תסעממח: 00טעעסאעא, שסעז 11, סק. 290 , 1106882-,4ס1עװקגה 1928.

 םינָאדװעסּפ א זיא ןיפלעג זַא ,ךעלגעמ , : טגָאזעג טרעװ דנַאב םעד ןופ 484 טייז ףיוא)
 טלָאמעד ןענייז סָאװ ,דנוב ןופ .ק.צ ןופ רעדילגטימ ,ןיקסװָאסָאק ןופ רעדָא ןעמעדעמ ןופ

 ,ק.צ ןופ רעדילגטימ ןייק ןעװעג טשינ טלָאמעד ןענייז עדייב --- ."דנאלסיוא ןיא ןעוועג
 טָאה םעדעמ סָאװ םעד ןופ .ןעװעג טשינ ץנערעפנַאק רעד ףיוא ןיא יקסװָאסָאק ןוא

 (טַאטשנעזײא יַאסיא ןזיא ןיפלעג זַא ,רָאלק זיא ,טלייצרעד

 ,דנוב ןופ טעטימָאק ןשידנעלסיוא םוצ (טַאטשנעזייא יַאסיא) ילַאטיװ ןופ ווירב (1
 טעטכירַאב ווירב ןבלעז םעד ןיא .(ויכרַא ןשידנוב ןיא טּפירקסונַאמ) 1905 רעבמעטּפעס 5
 רעמַאזנײמעג א ןגעװ טקנוּפ א ןעװעג ךיוא זיא גנונדרָא-גָאט רעד ףיוא זַא ,טאטשנעזייא
 -רַא ערענָאיצולָאװער ערעדנַא טימ ןעײטרַאּפ עשיטַארקָאמעדילַאיצָאס יד ןופ ץנערעפנָאק

 רעד ןגעװ סעיצַאמרָאפניא טרעהעגסיוא ןעמ טָאה םעד טימ תוכייש ןיא .סעיצַאזינַאג
 -- .ל.ּפ.יק.דיס ןופ רעייטשרָאפ רעד .סעיצאזינַאגרָא ערעדנא ןופ העּפשה ןוא טייקראטש

 ףרַאד ןעמ, :.ס.פ.פ רעד ןגעװ טעטכירַאב טָאה (סעכיגָאי וועל -- אקשיט) יקסווָאזָארג

 רעכלעװ טימ -- טַאטשנעזײא טביירש -- עװטסלאכאנ רעד ףיוא ןרעדנואװ זיולב ךיז

 ןיא :.ס.9.9 ץצנַאג יד טשינרָאג וצ טעמכ טכַאמעג טָאה .ל.פ.ק.ד.ס ןופ טַאגעלעד רעד

 ןגיל רעד ..וו.א.א גנוקריוו םוש ןייק --- שזדָאל ןיא ,גנוקריוו א סעּפע ךָאנ יז טָאה עשרַאװ
 ,קפס ןופ ןעלכיימש ןעװעג ןענייז רעמינּפ עלא ףיוא ןוא ךעלרעּפניישאב וצ ןעוועג זיא

 ,ךעלריטַאנ ,ןבָאה רימ .םעד ןגעװ ןגָאז ןלעװ רימ סָאװ ,זנוא ףיוא טקוקעג ןבָאה ייז
 ץרעזנוא זַא ,טגָאזעג ןוא .ל.ּפ.ק.ד.ס ןיפ עיזַאטנַאפ יד ןצעזוצּפָארַא קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג
 .ס.9.9 ןטלַאה רימ ןוא .ל.פ.ק.ד.ס ןופ גנונימ רעד טימ ףיונוצ טשינ ךיז ןלַאפ תועידי

 ."ןענעכער רעייז ןוא רעייז ךיז ףרַאדימ רעכלעװ טימ ,עיצאזינאגרָא עקראטש א רַאפ ךָאנ

 רבח א ךָאנ ןוא טַאטשנעזיא יַאסיא ןופ ןענַאטשַאב זיא עיצאגעלעד עשידנוב יד
 ,(ןלעטשטסעפ טנעקעג טשינ רימ ןבָאה ןעמַאנ ןייז)

 1905 לירּפַא 6 ,225 'מונ ,129 עז (2

 1905 ילוי ,8 'מונ דנוב רעד (3

 .ןו"צד (4

 .װענעשז ,1905 רעבמעצעד 16 ,25 'מונ ןעגנוריסַאּפ עטצעל יד (5
 ,1905 רעבמעטּפעס 15 ,18 'מונ וװ"צד (6

 ,1905 רעבמעטּפעס 25 ,250 'מונ ,129 עז (7

 .ענליװ ,1906 יַאמ 4 ,2 'מונ געװ רעיננ רעד (8

 ,1905 רעבמעטּפעס ,40 'מונ ,146 עז (9
 ,1905 ילוי 10 ,240 'מונ ,129 עז (0
 ,1905 יַאמ ,7 'מונ דנוב רעד 1
 דנוב רעד ; 246 ,245 ,236 ,233 ,232 ,231 ןרעמונ ַאיטסעיװזיא ַאינדעילסַאּפ (2

 .גרוברעטעּפ ,1905 יַאמ 30 ,105 'מונ דניירפ רעד ;7 י'מונ
 ,161 עז 3

 104) עמעסעסאהה פ9תמעאגסתסתוה שסעאזמ המ'טאסקזזםנוז4  סשק. 018-022, 0.1{ תם

 .1905 רעבמעװַָאנ 8 ,17 ,מונ רעטיײברַא רעװעשרַאװ רעד (5
 .וו"צד (6

 ,1905 רעבמעװָאנ 22 ,10 'מוג דנוב רעד (7

23 



 .ו"צד (8

 עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא -- ץושטסבלעז ןוא ןעמָארגָאּפ יד ןגעװ ןלַאירעטַאמ (9

 ,1905 רָאי ןופ ןפורפיוא
 216 ןט06מ208ע0106 1ת 2005812מ0, 1661 טמ6 1.610218 1910.

 8 וא

 167 עע (0
 .1905 רעבמעװָאנ 10 ,18 'מונ 165 עז (1

 .167 צז (2
 ,1905 רעבמעצעד 1 ,24 'מונ ,155 עז (3
 רעבמעצעדירעבָאטקָא םישדח יד ןיא ןפורפיוא ןוא עסערּפ רעשידנוב רעד ןופ (4

5, 
 56 .ז ,118 עז (5
 ,1905 רעבמעצעד 1 ,11 'מונ דנוב רעד (6

 287 .ז ,150 עז (7

 ַאיטסעיװזיא ַאינדעילסָאפ ; 1906 רַאונַאי 15 ,26 'מונ ןעגנוריסַאפ עטצעל יד (8

 .רד -- ןויבצ ; אנליו ,1906 רַאונַאי 24 ,14 'מונ רעקעװ רעד ; 1906 רַאונַאי ,256 ימונ

 ,1948 קרָאי-רינ ,30677 .וז ,רָאי קיצפופ רַאּפ ; ןַאמּפָאה .ב
 רַאונַאי ןוא 1905 רעבמעצעד:רעבמעװָאנ םישדח יד רַאפ עסערּפ עשידנוב יד (9

6, 
 ,28 'מונ רעקעװ רעד :;(ןײבצױַאמפָאה .ב .רד ןופ םינָאדװעסּפ) הוקת שיא (0

 .אנליוו ,1906 ראורבעפ 1
 ,1906 רַאורבעפ 14 ,31 'מונ רעקעװ רעד 1

 ,אנליו ,1906 ץרעמ 5 ,2 'מונ גנוטייצסקלָאפ (2

 ,42:41 .זז ,דנַאב רעטירד ,טסילַאיצָאס ןשידיי ַא ןופ תונורכז : שטיוװעלאכימ .ב (3

 ,1923 עשרַאװ
 ,1906 ץרעמ 11 ,7 'מונ ,182 עז (4

 ,1906 טסוגיױא 23 ,133 'מונ ,182 עז (5

 ,1906 רעבמעטּפעס 16 ,182 עז (6

 .186 עז (7
 ,1906 רַאונַאי 24 ,14 'מונ ,180 עז (8
 ,1906 יַאמ 6 ,147 'מונ ,182 עז : (רעסָארג וַאלסינָארב ןופ םינָאדװעסּפ) רעצלעז (9

 ,1906 ינוי 14 ,78 ימונ ,182 עז (0
 ,1906 ילוי 3 ,94 ימונ ,182 עז : (ןייטשמולב .י ,רד ןופ םינָאדװעסּפ) ןימורפ ,ק (1

 23 ,111 ימונ ,182 עז : (לאטנעזָאר .ּפ .רד -- ןַאמנַא) .א ןוא (יקסוװָאסָאק) .ק .לוו (2

 | ,1906 ילוי
 ןופ ןטעטימָאק יד ןופ ןַאגרָא רעלַאגעלמוא) 1906 טסוגוא 17 ,1 ימונ קַאלג רעד (3

 ,(ןלױּפ ןיא דנוב
 ,1906 רעבמעװָאנ 9 ,131 ימונ ,182 עז (4

 .104 .ז ,183 עז (5

 ,1958 קרָאיינ ,170:169 .זז ,שזדָאל ןיא דנוב ןופ עטכישעג יד :ץרעה .ש .י (6

 197) 1וגוחה 1ץעסצאחה ?6 9, 8-0 0ס8קחח 1907, םענמ'18.

 ,1907 לירּפַא 28 ,331 ימונ ,182 עז : .ק .לװ (8

 ,173 -- 171 .זז ,196 עז (9

 ןשידנוב ןיא טּפירקסונַאמ) דנוב ןופ ץנערעפנָאק רעט7 רעד ןופ ןלָאקָאטָארּפ יד (0
 ,1924 עשרַאװ ,215 .זז ךובלמַאז סעטײװצ ,סקנּפ רעטױר ןיא :ןַאמנַא .ּפ ; (ויכרַא

 1923 קרָאיײהינ ,220:2219 .זז ,1 .ב ,ןעבעל ןײמ ןופ :םעדעמ רימידאלוו 211

 .אנליװ ,1906 רַאונַאי 11 ,10 {5 ,4 'מונ רעקעװ רעד :קַאװטיל .א 2
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 .אנליװ ,1906 ץרעמ 21 ,18 ; 15 ,12 'מונ גנוטייציסקלָאפ (3
 ,1906 ץרעמ 30 ,23 ימונ ,203 עז 4

 ,1906 לירפא 22 ,20 { 36 ,35 'מונ ,203 עז (5
 ,1906 ץרעמ 29 ,28 ,26 1 22 ,21 ,19 'מונ ,203 עז 6
 ,1906 ץרעמ 19 ,13 'ימונ ,203 עז :דוד 7

 ,1906 ילוי 6 ,97 'מונ ,203 עז (8

 .1906 טסוגיא 19 ,17 ,16 : 129 ,128 ,127 'מונ ,203 עד (9
 ,1907 ץרעמ 21 ,303 'מונ ,203 עז (0

 ,1906 ילוי 2 ,93 'מונ ,203 עז (1

 .1906 רעבָאטקָא 26 ,179 ימונ ,203 עז :(ןאמלוש .װ ןופ םינָאדװעסּפ) רַאזאל 2
 1906 ילוי 19 ,108 'מונ ,203 עז (3

 יב .ןעמינָאדװעסּפ ערעײז טיול ןטַאגעלעד עלא ןופ המישר יד ןבָאה רימ (4

 :.טסעפ רימ ןבָאה ערעדנא .ןעניײז יז רֶעװ ןלעטשוצטסעפ טכייל זיא יײז ןופ לייט ַא
 עטקורדעג טיול ,(1922 עשרַאװ) רָאי 25 ךובלמַאז ןיא ןטַאד סװָארעזװעי .מ טיול טלעטשעג
 .םיטש 61 יד ןופ .רעמענלײטנָא עקיניא ןופ עיצַאמרָאפניא רעכעלדנימ ןוא תונורכז
 ,37 ןופ ןעמינָאדװעסּפ יד ןרירפישעד וצ ןעגנולעג זנוא זיא ןטַאגעלעד עטקיטכערַאב
 ,23 -- טכער-גנוטַארַאב טימ 27 יד ןופ

 ןופ ןלָאקָאטָארּפ יד ןיא ןעמונעג רימ ןבָאה לטיּפַאק םעד רַאפ לַאירעטַאמ םעד 5
 םינָאדװעסּפ) װָארגָאב .פ ; (ויכרַא ןשידנוב ןיא טּפירקסונַאמ) דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט7
 ,1906 אנליװ ,1822156 'מונ ,גנוטייצ-סקלָאפ ; (יקסװַאלסַאז דוד ןופ

 1188116816 0 111 סע םצוזגפג 1160688, 1900.

 -צּפ ,ס ,טפעה רעטײװצ ,דנוב ןופ ץנערעפנָאק רעט7 רעד ןופ ןלָאקָאטָארּפ יד (6
 ,1906 גרוברצס

 217) תץסיפסנסנעז 06י9סעוצעזנסנומוג810 (יט388 100614001:04/ 0018 6100 יז -

 ט601:010 2860604 1/8ץינוג סע. 244-393, 2100488 1907.

 ןוא טכעריםיטש טימ ןטַאגעלעד יד ןשיװצ ןענייז רָאפנעמַאזוצ-סגנוקינייארַאפ םעד ףיוא
 ,ןטעל 5 ,רעניַארקוא 6 ,ןקַאילָאּפ 6 ,רעניזורג 19 ,ןדיי 35 ,ןסור 68 ןעװעג טכעריגנוטַארַאב
 -ילעטניא ןעװעג ןענייז 107 .ראגלוב 1 ,רעניפ 1 ,רעניװטיל 1 ,רענָאטסע 1 ,רענעמרַא 2
 ,ץירּפ 1 ,רעױּפ 1 ,רעטעברַא 236 ,(רעניבַאר א ךיוא ייז ןשיװצ) ןטנעג

 ,1923 קרָאי-וינ ,1317130 .זז ,דנַאב רעטײװצ ,ןעבעל ןיימ ןופ : םעדעמ רימידַאלװ (8
 ,אנליו ,1906 ינוי 3 ,68 'מונ גנוטייצ-סקלָאפ (9
 ,1906 ינוי 11 ,75 'מונ ,219 עז (0

 991) 11הזחס 024080 ת5 3, 0-10 10ה8 1900, םענע,גס.

 ,36 .ז ,דנַאב רעטירד ,טסילַאיצָאס ןשידיי ַא ןופ תונורכז : שטיוועלאכימ .ב (2
 ,1923 עשרַאװ

 ,215 עז (3

 ,אנליװ ,(1907) 236 ,(1906) ,235 ,228 ,224 ,209 ,205 ןרעמוג ,גנוטייצ-סקלָאפ (4

 ,טלָאװעג ןבָאה סעקיװעשלָאב יד .רעמונ א ןָא ןבילבעג זיא רָאפנעמאזוצ רעד (5
 ,רעט4 רעד ןייז לָאז רע זַא --- סעקיװעשנעמ יד ,ייר רעד טיול רעט5 רעד ןייז לָאז רע זַא
 -כרוד ןעװעג זיא סָאװ ,1905 ןיא ןט3 טשרמולכ םעד טנעקרענָא טשינ ןבָאה ייז לייוו
 :רָאפ םעד ןעמונעגנָא טָאה רָאפנעמַאזצ רעד .רעלענָאיצקַארפ-שיטסיװעשלָאב ַַא סיוא
 -ונ ַא ןָא) .ּפ.א.ד.ס.ר ןופ רָאפנעמַאזוצ רענָאדנָאל : ןינאש טַאגעלעד ןשידנוב ןופ גַאלש
 ,(רעמ

 ןבעגעגנָא ךיז טָאה לָאצ עסיװעג א .98 ןופ רעמ ןעװעג ןדיי ןענייז שיטקאפ (6
 סָאד זיא טלוב רעדנוזאב .טײהרעמ רעד ןופ טעטילַאנָאיצַאנ רעד וצ עקירעהעגנָא סלַא
 יד תעב ,ןדיי סלַא ןבירשרַאפ ךיז ןבָאה ייז ןופ 4 זיולב ..ל.ּפ.ק.ד.ס רעד ייב ןעוועג
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 ןבירשרַאפ ךיז ןבָאה יז -- רעמ קידנטײדַאב ןעװעג זיא עיצַאגעלעד רעד ןיא ןדיי לָאצ

 ילָאב יד ןופ ,22 ןדיי סלַא טרירַאלקעד ךיז ןבָאה סעקיוועשנעמ יד ןופ) .ןקַאילַאּפ סלַא

 .((12 -- סעקיוועש

 ךטַאדנַאמ רעד ןיא ןעגנוריזירָאיַאמ ןוא ןשינעסייר עלענָאיצקַארפ יד בילוצ (7

 םעד דצמ .ןטערטעגסױרַא ריא ןופ ןטאגעלעד לָאצ א טסעטָארּפ סלַא ןענייז עיסימָאק
 טזומעג םעד בילוצ טָאה רָאפנעמַאזצ רעד .שטיװעלַאכימ .ב ןטערטעגסױרַא זיא דנוב

 ןענייז דנוב ןופ .ןרָאװעג טרעדנעעג זיא לעטשנעמַאזוצ רעד ןוא רעדילגטימ עיינ ןלייוו

 סעפַאר ךיוא טָאה רעטעּפש (װָאסירָאב) סעפַאר השמ ןוא קַאװטיל .א ןײרַא טלָאמעד

 יד וליפא טרירָאנגיא טייהרעמ יד ליײװ ,עיסימָאק רעד ןופ סױרַא טערט רע זַא ,טרעלקרעד

 ןעגנוריזירָאיאמ עלענָאיצקַארפ שוריפב יד בילוצ .עיסימָאק-ןטַאדנַאמ רעד ןופ ןסולשַאב

 קיגנעהּפָאמוא ,ןטַאדנַאמ עטפַאהלפייװצ עלַא וצ םוירעטירק ןבלעז םעד ןדנעװנָא טשינ ןוא

 ףוסל ןבָאה ,טרעהעג טַאגעלעד רעטרינַאאטסעװק רעד גנוטכיר רעכלעװ וצ םעד ןופ

 א .עיסימָאק-ןטַאדנַאמ רעד ןופ ןעגנוציז יד ןיא טקילײטַאב ךיז רעדילגטימ עלַא טשינ
 2 ןעגנערב ָאד ןלעװ רימ ."עטכַאמעג, ןעװעג שוריפב ןענייז ןטַאדנַאמ לָאצ עסיוועג

 23 -- טפלעה ַא יװ רעמ יײז ןופ ,ןטַאגעלעד 45 טַאהעג טָאה .ל.פ.ק.ד.ס יד : ןליּפשייב

 ,רעדילגטימ 500 ףיוא טַאגעלעד 1 ןופ סודָאמילַאװ ןטיול .שזדָאל ןופ ,טָאטש ןייא ןופ
 ןבָאה טפרַאדעג עיצַאזינַאגרָא רעשזדָאל יד טלָאװ ,ןלַאװ יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ
 טשינ ליײװ ,רעמ ליפ שיטקַאפ ןוא רעדילגטימ 11,500 םומינימ ןטַאגעלעד לָאצ אזַא ייב

 ןעװעג זיא לָאצ עסיורג אזַא -- ןלַאװ יד ןיא לײטנָא ךעלטנייועג ןעמענ רעדילגטימ עלַא

 טשינ טָאהמ ליײװ ,קיטכעדרַאפ רעמ ךָאנ ןעװעג זיא ןינע רעד .ךַאז עכעלגעמ-טשינ ַא

 לָארטנָאק רעד רעטנוא ןעמוקרָאפ ןפרַאד ןלַאװ יד זַא ,ןימַאלוגערילַאװ םעד טיהעגּפָא

 רצ לַאפ םעד ןיא) .סעיצַאזינַאגרָא 2 ןופ רעיײטשרָאפ ןופ עיסימָאק רעטשימעג ַא ןופ

 ןייז לָאזס טזָאלרעד טשינ ןבָאה סעקעדסע עשילוּפ יד .(דנוב ןופ רעייטשרָאפ טימ ןעמַאז
 טקיטעטשאב .ל.פ.ק.ד.ס ןופ ןטַאדנַאמ רעשזדָאל יד ןעמ טָאה ךָאד .עיסימָאקילָארטנָאק ַא

 טקיטעטשַאב טָאהמ ןוא .ןזײװַאבןגעק ןייק ןַארַאפ טשינ ןענייז'ס זַא ,ויטָאמ ןטימ

 ןזייװאב- געק ןעװעג ָאי ןענייז'ס ואו ,טרָאד ךיוא ןטַאגעלעד

 זיא ,טאהעג ןבָאה סעקיװעשלָאביָארּפ ןוא סעקיװעשלָאב יד סָאװ ,טייהרעמ עניילק יד
 "עג רעטעּפש טָאה עיסימָאק-ןטַאדנַאמ רעד ןופ טעברַא רעד ןגעװ .,עטלטסניקעג א ןעוװעג

 רעד ןיא ךעלגעמ טשינ זיא'ס זַא ,טגייצרעביא ךיז בָאהכ, : שטיװעלַאכימ .ב ןבירש
 טרָאד ןבָאה .ליּפ.ק.ד.ס ןוא ןטעל ,סעקיװעשלָאב יד .ןכיירגרעד וצ סעּפע עיסימָאק-ןטַאדנַאמ

 טסולגעג יײז ךיז טָאהס יװ טלדנַאהעג ןבָאה ייז ןוא םיטש 1 ןופ טייהרעמ א טַאהעג

 םעד טכַאמעג וליפא טָאה (ועינעמַאק) טייהרעמ רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד .טניולעג ןוא

 ןענייזס .טכַארטַאב טשינרָאג טָאה עצנַאג סלַא עיסימָאק יד סָאװ ,ןגָאלשרָאפ רָאפנעמַאזוצ

 טנעקעג טשינרָאג טָאה ןעמ רעבָא ,ןטנעדיצניא עשימרוטש םעד בילוצ ןכַארבעגסיױא

 ,(1527151 .זז ,דנַאב רעטירד ,תונורכז) ײןכַאמ

 : םעדעמ רימידאלװ ; 1907 אנליװ ,עזמעט ןופ ןעגערב יד יב : יול ןוא װָארגָאב (8

 :שטיװעלַאכימ .ב 1923 קרָאיװינ ,190:165 .וז ,דנַאב רעטייװצ ,ןעבעל ןימ ןופ
 יר 1923 עשרַאװ ,167:127 .וז ,דנַאב רעטירד ,טסילַאיצָאס ןשידי ַא ןופ תונורכז

 ,1944 קרָאיײרינ ,309-293 .זז ,דנַאב רעטשרע ,סעיצולָאװער ײװצ ןיא ; שטיװָאמַארבַא

 ,10ו0201101:14 0( ימ'טבקימ 1006140808 00ז.-ןסאסאק. 180. תגקִֹוח (תסנמוגה תס8סעמ
 תמסייסע0עסת'+) , 28118 1094

 ,אנליוו (1907) 2420 ,419 ,418 ,417 ,416 ,415 'מונ גנוטיײציסקלָאפ (229

 ,אנליװ 1907 רעבמעװָאנ 30 ,3 'מונ ןרעטשנעגרַאמ רעד (0

 .(1906) 220 ,216 'מונ ,229 עז (1

 ,1907 אנליװ ,עיצַארגימיא ןוא עיצַארגימע :; גרעבנרָאג (2

 ,232 עז (3
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 ,428 'מונ 229 עז (4
 ירַא עטגינייארעפ רעד ןופ רהַָאפנעמַאזוצ ןעט6 םעד ןגעװ טכירעב רעצרוק ַא ((5

 .1907 ,װענעשז ,דנאלסיוא ןיא דנוב ןופ ןעּפורגיספליהטימ רעד ןָאיצַאזינַאג

 .אנליװ ,1906 ינוי 20 ,83 'מונ גנוטייצסקלָאפ (6

 ,1906 ליױרּפא 5 ,28 'מונ ,236 עז (7
 ,1906 ינוי 11 ,75 'מונ ,236 עז (8

 .1906 רעבָאטקָא 9 ,167 'מונ ,236 עז (9
 םַארבַא ; 1937 עשרַאװ ,דנובירעטשרעב ןוא דנובירעברַאג ; ךילרש'וװָאנבוד .ס (0

 גנוטייציסקלָאפ { 1959 קרָאיוינ ,262:2517 .ןז ,טנגוי ןיימ ןופ רעטעלב :צטאט רצד

 ,(1907) 300-298 'מונ

 241) 20611684 טססע 416 1210188611 408 ,411261מ. 1060150100 //06116ע000668. -

 88 460 104618211002160 5021211811866260 160081658 18 1600602220ת, 6068 04

 ,1906 ץרעמ 19 ,18 ; 13 ,12 'מונ ,226 עז (2

 ,1907 יַאמ 10 ,341 ,2326 עז (83
 עשראװ ,91777 .זז ,1905:1906 ןופ עיצולָאװער רעד ןיא "דנוב; רעד ;:241 ע(64

 עניימעגלא) דנַאלסור ןיא גנוגעװַאב עלענַאיסעּפָארּפ עשידיי יד :ןָאסנָארַא ירָאגירג ;* 0

 ,(1942 קרָאיינ ,ג ןדיי ,עידעּפָאלקיצנע

 ,טײצ עיײנ יד) אשראװ ןיא "ןעמעלַא רַאפ טעטיזרעװינוא, רעד :ןַאמביל .ּפ (5

 ,(1908 אנליוו ,2 ימונ טפעה
 :טלעװ יז גַאלרַאפ-רעכיב ןופ גָאלַאטַאק (6

 ,רָאי טרעדנוה רעביא ; ימאלעב דראודע
 ,טקעװ ןעמ :גרעבמָאנ .ה ; רוּפכ םוי : יקסניּפ דוד

 .װער רעשיזיוצנַארפ רעטשרע רעד ןופ ןעגנולהעצרע 6

 ,טכאנ שרעטסניפ א ןיא ; ןיוועל .ס .ע

 ,םזילַאיצָאס רעכעלרעגריבניילק רעד א
 יבצ עילימאפ : יקסניּפ דוד
 .טכערלהאו ןעגעװ : שטיוועקשוי .ס

 ןעטפעה 6 ןיא .םַארגָארּפ רעטרופרע : יקסטואק .ק
 ,דיס יד ןוא שינערהעקרעביא עשימָאנָאקע יד : לעּפיש .מ
 ,הקדצ : יזע לָאּפ

 .לַאטיּפַאק ןופ ןָאיגילער יד : גראפאל לָאּפ
 ,ןענייארעפ-םוסנָאק ; יקסטואק .ק
 (עיצוטיטסנָאק ןופ רקיע) :טכער ןוא טכַאמ :לַאסַאל .פ

 (םַארגָארּפ רעטײברא) ןעסַאלק עכילטפַאשלעזעג יד ןוא רעטײברַא יד ; לַאסַאל .פ

 (עיפַארגָאיב) סלעגנע ךירדירפ : יקסטואק .ק

 ,רעדירב רעיפ ןופ השעמ יד 6
 ,טייל עגנוי עגיטנייה : יקסניּפ דוד

 .שינערהעקרעביא עלַאיצַאס יד : יקסטואק ,ק

 .ענומָאק רעד ןופ תונברק יד :; ונרא .א

 יגנוגעװאב רעטייברַא רעשיגלעב רעד ןופ עטכישעג רעד וצ

 .רעדליב עטנעהָאנ ןוא עטייו ; ןייבשריה ץרּפ

 (װָאדלעז רעדנעס ןופ םינָאדװעסּפ --- יקסנַאמענ .א) ענומָאק רעזירַאּפ יד : יקסנאמענ .א
 -- יקסנאועלק ןועמש רבחמ) םזינויצ ןיא סעיצקארפ עשיטסילַאיצָאס יד : .ה .א

 ,(םיסקַאמ

 ,סקראמ לראק ןגעװ ןעגנורענירע ; גראפאל לָאּפ

 ,טבעל רעגייא סָאװ ןופ : ןייטשקיד .ש
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 .ןעצַאזנעגעג'ןעסַאלק ןוא ןָאיגילער : ןַאמרעט .מ
 .ןָאיצולָאװער .צָאס רעד ךָאנ ןעגרָאמ ףיוא : יקסטואק .ק

 ,(ןויבצ -- ןַאמפָאה ןויצױב .רד) עיצוטיטסָארּפ ןוא לדנַאה-ןעיורפ ; ןַאמּפָאה .ב

 .ןעסערעטניא-ךעסאלק :; יקסטואק .ק
 ,תויח יײב טעשזדויב רעד : קנארפ .י

 ,ןעלייט 2 ןיא ,דנַאלסור ןיא גנוגעװעב-סקלָאפ עגילַאמַא יד : ןוהט .א

 .זיוה םיעגושמ ןיא : יקסניּפ .ד
 .עגַאל עשימָאנָאקע רהיא ןוא יורפ יד : ןיקטעצ .ק

 -לעװַאּפ .רד רבחמ) סעיצולָאװער יד ןיא טַאירַאטעלָארּפנעּפמול ןופ עלָאר יד : לָאר .ּפ

 ,(לַאטנעזַאר סחנּפ
 ןופ .סּפ -- װָאמיסקַאמ .מ) םזיכרַאנַא ןעגעװ ; ןייטשנעצַאק .ז ןוא װָאמיסקַאמ .מ

 ,(זוגָא .מ

 ,םזיכרַאנַא ןופ ןעצעזעג-דנורג יד : װָאנוק .ה

 .(יקסנַאשזָאג לאומש רבחמ) תוריכש יד : ונל

 .רעדעיל ןופ ךוב-לעמַאז .עפרַאה עיירפ יד 6
 .ןעבַאגפיוא ערעייז ןוא ןענייארעפ עלענַאיסעּפָארּפ יד : יקסנַאמענ .א

 .ןיגלָא ןופ ןעשיסור ןופ טצעזרעביא ,רעגנוה רעד : שטיוװעקשוי .ס

 .ןעסנאניפ ןוא תומחלמ : װָאּפעלָאגָאב .מ

 ,גנואיירפעב םירעיוּפ יד
 .ןעציקס עײנ 3 :יקרָאג .מ
 ,(דליב ןייז טימ) לעבעב טסוגיוא : סונאמרעג

 (שטיװרוג ןופ טצעזרעביא) רעבעװ יד : ןַאמטּפױה .ג

 .דנאלגנע ןיא גנוגעװעב רעטײברַא יד :יָאדעיס .ד

 ..ּפ.ַא.ד.ס.לסור רעד טימ "דנוב, ןופ גנוגינייארעפ רעד וצ

 .םזילַאיצָאס ןופ רקיע רעד : גראפאל ןוא דעג

 .ד.ס יד ןוא עגארפ עלַאנָאיצַאנ יד : םעדעמ וו
 ,(יקס'נא .ש -- טרָאּפָאּפַאר לונאז המלש) ןהוז ןוא רעטָאפ רעד : יקס-נא .ס

 (סעפאר ליאכימ .רד רבחמ) ןָאזרעּפ ןופ טייקרַאברהירעבנוא יד : סעפַאר .מ

 ,קילג ןופ עלעכיב סָאד : ןיראג .ג

 ,(יקסיימָאװָאנ ףסוי השמ) טפּפמעקעג טבעלעג : ןיגלַא

 סעדעררָאפ 2 טימ טסעפינַאמ רעשיטסינומָאק רעד : סלעגנע .רפ ןוא סקראמ .ק

 ,יקסטואק .,ק ןופ

 ,רבח :יקרָאג .מ
 (ןעטפעה ןיא) סקראמ .ק ןופ ערהעל עשימָאנַאקע יד : יקסטואק .ק

 .ןיגלָא ןופ טצעזעגרעביא ,דנַאלסור ןיא ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד ; וָאטראמ .ל'

 .סעיצַאירּפָארּפסקע יד :לָאר 5

 .רעסַאװ טימ השעמ ַא : ימאלעב דראודע

 ןברק רעטצעל רעד ; ןיגלָא

 (רעדעיל ןופ ךובלעמאז סעט-2) .ןעקנופ ןוא ןעמולב

 .ןעטלעװ עמַאזנייא . ! ןייבשריה .ּפ

 (סעפַאר השמ) ? תוסנכה ערהיא הכולמ יד טמהענ ןענהאו ןופ : סיר .מ

 .קלָאפ ןופ דלעג סָאד גנוריגער יד טכיורברעפ סָאװ ףיוא ; סיר ,מ |

 .המקנ יד 1 רואינש !ז

 ,רתסא -- ץישפיל הכלמ) קיטילָאּפ רעייז ןוא ןעטעטימָאקד להאוו עשידיא יד ; ריא ,מ
 ,(ןיקמורפ

 ? עמוד .סָאג ןיא ןביילק רימ ןעפראד ןעמעװו : יקסנאמענ .א

208 



 (םיוברעדעצ ילוי) רעטײברַא ןוא רעױּפ םעד הנתמ א : װָאטראמ ,ל

 .דנאלסור ןיא עגארפ .צַאנ רעד ןעגעװ : יקסטואק ,ק

 ?קלָאפ ןופ ןעסערעטניא יד ןעטסעבמא טגידייטרעפ רעװ : ריא .מ

 ,(קיטסיטַאטס ןוא עטכישעג) טאירַאטעלַארּפ רעשידיא רעד : ונל

 .גנונדרָא-הכולמ יד
 ,טגעיזעב טשינ : לעסאק .,ד
 .ןהָאפ ןייז ךיוה טלַאה סָאװ גינעק רעד :יקרָאג .מ

 ףערעטש םוצ : װעיַאסערעװ .וװ
 .םָארגָאּפ א ןופ טייצ רעד ןיא ; שטיװָאמיפארעס .א

 ,םזילַאירעטאמ רעשירָאטסיה רעד :סקאז ,ש

 יא ןופ טרָאװכָאנ ַא טימ ,דנַאלסור ןיא גנוגעװעב סגנואיירפעב יד : יקסטואק .ק

 .יקסנאמענ

 ,.דנוב םעניילק ןופ עק'ריאמ : לעסאק .ד

 יוור עענש (2 ,געװ ךייש םייב (1 : שטייט .מ

 ,םזיסקראמ ןוא קיהטע : ןיטאגָאב .ס

 .ןיגלָא : שיליוּפ ןופ .רעפּפמעק-סטייהיירפ : יקסוועיאמעינ .א

 ,(טיועל םיפעי --- םייח) עיצולָאװער עשילגנע יד : װָארבַאד .נ

 .עמַארד א ,הלבנ ; ןייבשריה ץרּפ
 .(רעטייװ .א --- יקסשינעװעד ריאמ קיזייא) ךיירקנארפ ןיא רהָאי רעט-48 רעד : עד

 .ףרָאד ןיא ענעגושמ יד :גרעבנעסייוו .א
 ףעטקַא רעיפ .עמעָאּפ עשיטַאמארד ַא ,גָאטרַאפ : רעטייוו .א

 .ךובלעמאז סעשירַארעטיל א ,גנילהירפ

 .ןַאמָאר א ,"ןהיב יד; : שטיניואוו .א
 .ןענייארעפ עלענָאיסעּפָארּפ עלארטײנ רעדָא ענײטרַאּפ : יקסנַאמענ .א

 1 .מונ ,ךובלעמַאז סעשירַארעטיל ,טלעװ יד
 .רעטסניפ רעד ןיא :; ןייבשריה ץרּפ
 ,(עיפארגָאיב) ידלאביראג .ד ; יקסוואלסאז .ךד

 ,גנולהעצרעינא) ןעמוקעג זיא רע :; שטיװָאמיפארעס .א

 / .ןעגנולהעצרע 4 : ןירבָאק ןָאעל
 .(ןיקמורפ סירָאב ןופ .סּפ גרעבנרָאג) עיצַארגימיא ןוא עיצַארגימע ; גרעבנרָאג

 ((רתסא) רעטערטרַאפ-סקלָאפ עטסעב יד : ריא

 .עמוד עטייוצ יד ; ריא
 (עגַאלפיױא עט-2) 1 ימונ טפעה ,עיטַאמָאטסערכ עניילק

 -- יול ,יקסװַאלסַאז דוד --- וָארגָאב) עזמעט ןופ ןעגערב יד ייב : יול ןוא ןוָארגָאב

 (קַאװטיל .א -- דנַאפלעה .י .ח
 ךיז ןבָאה טלעװ יד רעכיבלמאז יד ןיא) .2 ימונ ךובלעמאז סעשירַארעטיל ,טלעװ יד

 ,גרעבמָאנ .ד .ה ,2 'מונ ןיא טײק ענעדלָאג יד טקורדעג -- ץרּפ .ל .י :טקילײטַאב
 יפ ,ןיּפַאל .ב ,יקסדאשרעב .י ,שטיװָאלַאגעס .ז ,לעסַאק דוד ,ןייבשריה ץרּפ ,ןעזייר .א
 : ,(.ַא,א יברבר לאיחי ,ןרעּפלאה

 ןעמולב-םירבק (2 .ךייט טייז רענעי ףיוא (1 : ןייבשריה ץרּפ
 ףעטקַא 3 ןיא עמארד א .דרע יד ; ןייבשריה ץרּפ

 .סקנּפ ןעש'רדח ןופ : שטיוװרוג .ש
 .ךובלעמַאז סעשירַארעטיל .חסּפ דובכל
 יףכ-תעיקת רעד : ןייבשריה ץרּפ
 .רהָאי 1908 טאלב'תועובש .גנילהירפ

 ,םייה רעיײנ רעד ןיא ; ץיוורוה .ש
 .ענעגנאהעג 7 : װעיערדנַא דינָאעל
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 ,גנולמאז-בוט-םוי .רעטעלב-טסברעה
 (רעדעיל) טיונ ןוא טייברא ןיא : (ןיווטיל .א) ץיוורוה .ש
 ,1908 אנליו ,הכונח ףיוא טפעה:לעמאז א ,ךאלרעייפ

 ,ןטפירש : שטיװָאנַאלּפאק .ד

 (רעדיל) ןעגנאזעג עליטש : ןרָאהניײא דוד

 .ןעגנולייצרעד : תילגרמ הידידי
 .(רעדיל) ןעגעװ עקיטעמוא : ןיּפַאל .ב
 ,1910 אנליװ ,ךובלמַאז ,ןעגנַאז

 .לוש-סקלָאפ רעשידוי רעד ןגעװ עגארפ רעד וצ : רתסא

 .ןעדוי יד ןוא ןלױּפ ןיא גנוטלַאװרַאפ-טסבלעז עשיטדָאטש 6
 (סעפאר השמ) סעסַאקךעקנַארק יד : װָאיװָאלַאס סירָאב
 ,גנורעכיזרעפ-רעטייברא : רעלעה השמ

 ,((שרעה ןַאמביל חסּפ .רד) גנוגעװעב עװיטַארעּפָאָאק יד : ןאמביל .ּפ

 השמ) עסַאקךעקנַארק רעד ןופ טירט עטשרע יד ןוא װַאטסוא רעד : רענליװ .מ
 ,(סעפַאר

 ,(רתסא -- ןעגיובנעלענעצַאק .ד ןייז ןעק) הבוט עיינ יד : .ק .ד

 ,(ןיגלָא -- יקסײמָאװַאנ .י .מ) געװ רעקיצנייא רעד : ןאמיינ .י

 .עמוד רענעװטסרַאדוסָאג ןיא ןלַאװ יד

 .סעקישטזַאקירּפ יד רַאפ הנתמ א :קנאלב .א

 .עיצַארגימע עשידוי יד : שרעה .ל .רד

 ,(1909) ײטרַאּפ-רעטײברַא .מעד .צָאס .לסור רעד ןופ ץנערעפנָאק יד

 (1910) דנוב ןופ ץנערעפנַאק רעט8 רעד ןופ טכירַאב

 (סעיצולָאזער) דנוב ןופ ץנערעפנָאק רעט9 רעד ןגעװ גנודלעמ

 ,(1912 ,טכירַאב) דנוב ןופ ץנערעפנָאק עטניינ יד

 "נָאק רעטפ ןוא רעט8 רעד ןופ ןטכירַאב ןוא סעיצולָאזער יד טימ ןעגנודלעמ יד)
 (שיסור ןיא סױרַא ךיוא ןענייז ץנערעפ

 סױרַא טרעדנוה ךרעב ןענייז יז ןופ ,רעכיבלמַאז ןוא ןרושָארב ,רעכיב 133 לכה'ךס
 סעבַאגסיוא עשידָאירעּפ עדנגלָאפ ןענישרעד 1907 ךָאנ ןענייז םעד ץוחַא .1907 ףוס זיב
 :(טלעװ יד גַאלרַאפ ןופ עמריפ רעד רעטנוא לייט א) דנוב ןופ

 ,1908-9 ענליװ ,ןרעמונ 7 -- טײצ עיינ יד

 ,(1908) שיסור ןוא שידיי -- עמיטשירעבראג יד

 ,(1908 ץרעמ ,לַאגעלמוא) ןבעל יײטרַאּפ ןופ

 ,(1911 לירּפַא -- 1908 רעבמעצעד ,לאגעלמוא) ןרעמונ 4 -- דנוב ןופ עמיטש יד
 ,1909:11 ענליװ ,ןרעמונ 5 -- ןעגַארפיטייצ

 ,(1910 רַאונַאי ,לאגעלמוא) דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ טַאלב'גולפ

 ,1912 גרוברעטעּפ ,372 'מונ ,1911 ענליװ ,1 'מונ ,ןרעמונ 3 -- ןעבעל ןופ ןעגַארפ
 ,1911 עשראוו ,ןרעמונ 2 -- עמיטשיסקלַאּפ עשידיא יד

 ,1911 ענליװ ,ןרעמונ 3 -- עמיטש עיינ יד
 ,1912 ענליוו ,ןעגַארפיגָאט

 ,(1912 ךובלמאז) ןרעמונ 2 -- רעדינש רעד
 ,1912 עשרַאװ ,ןרעמונ 2 --- ןעגַארפ-סנעבעל

 ,1912 גרוברעטעּפ ,ךובלמַאז ,ןעבעל סָאד

 ,1912 ענליו ,ךובלמַאז ,(ביוהנָא רעד) גנַאפנַא רעד
 .(1912) לטעלב ןַאיצַאמרָאפניא

 .(1912 סעדָא) קלָאפ עשידיא סָאד

 ,1912:14 גרוברעטעּפ ,ןרעמונ 60 ,טַאלבנכָאװ ,טייצ יד
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 ,(1913:14) ןרעמונ 7 -- רעדינש רעד

 ,(1913 ךובלמַאז) לדָאנ יד

 ער ,1914 רעמוז ,גרוברעטעּפ) ןרעמונ 7 -- גנוטייצ עכעלטנכעװ:-בלַאה ,טייצ רעזנוא

 ,(המחלמ-טלעװ רעטשרע ןופ ךורבסיוא ןרַאפ טכאמראפ גנוריג

 ןיא רעכיב ןוא ןרושָארב עדנגלַאפ ןענישרעד ןענייז ַאנובירט גַאלרַאפ ןשידנוב ןיא
 ; שיסור

 אז סב אז םתטסד 40 4ד?מע 1 א

 וו. הץיעסאוח: /6ץסמסזשזנםוז תצס08810 068000קע6:211820 18/260114.

 1. זוזחס06/ט: 11000060010װ80106 קתעע:016 עח חה3מעי16 00118ה7611008:1111.

 עי 1/64סגזע: 00תו8/װ61080הדוה עח 82110װ2תע0114 םסחקסספ 698 תמעתסנאסתוסאזמ

 סדהעמח ה. 089790,810: 0 תהזוסמההמהסאיפ 80ת0066 םת 20661ע.

 1 ?סעמ: עס .גסאזסזחמס;סיע80188 םת 20661ע.

 תתסתמס-0צץנאצ2381126 00ז2הא318 ת8 080040804 20386 (ןקמעזעאה 4100ת!עכ

 0101 סי 0מימ-(001118111 020 ) ,

 חהסקוהחזז אפ תספסקוח 6806264800 .80034220 קמענאסתוח 1 םתזחצלסעת.

 00108העסדמס68 1 (וקגאמואת תם (010חת3א'8 (זוץענעט66214 0טסמאע) .

 אז ןחמחחסהמ: 98080װאע460816 תסמסמסץסתמז ח ק238עד16 00ז8/װס1ז080821ע.

 ח. 0. 16עח08: םמ ?סאװצנס םסטפ (26ץסחסינםא8 חביפ ,6 29 62000ססץוזשעװזס) .

 {{ חעמסמהזס: םפ ןסא'ט ץעזםתעוחזס1111ע128

 10. 1סץעגזהחפ: 102עז1א 8282000 מ/ז8 1ז/0118006314.

 ז 00ד?ס1406810 םצמצַפ םפ 2,0.4.1.11.

 הי 10060080014: 80ת000װ1 1181110118110 018 .

 : ןענישרעד ךיוא ןענייז םעד ץוחא

 {זאוחש 1ץע0ָ}װ8 1907(  ץנליװ ,ךובלמַאז ַא).
 0נאגאחאה םַצמחפ 1-9 תוהמשפ 1909 -- 06מ08נמ 1911, 6666

 1100 טז 8111 011 11111 ,111040169 1-11, 10046 1911 -- 10040 1910, 666606.

 ,(שידיי ןיא סױרַא ,1914 ץרעמ ,6 רעמונ)
 .1סייצע .1עסצסשפ 026002010 אסועיעסיע8 םצוזעַפ 1908. ,(לַאגעלמוא)

 112 080040826 "סעזז, 1911. (2 ןוא 1 ימונ ,װעיק ,רעכיבלמַאז)

 .1946 קרָאירינ ,טנגוי ַא ןופ עטכישעג יד :ץרעה .ש י 646
 ,1906 יַאמ 12 ,57 'מונ ,2326 עז : יק-ב (7

 ,1906 יאמ 22 ,61 'מונ ,236 ,עז : .ל .א (248

 .1907 יאמ 21 ,2348 'מונ ,236 עז (9

 280) 0. 11. צסעסמפ: עץסאצ סעקפגנוועזאפ ןוזס1 (80080י9 א 47-48, 1 10,808

(1903 

 ,גנוטייציסקלַאפ ,ןימורפ .ק 3; 1906 רַאונַאי 3 ,1 'מונ ,רעקעװ רעד :דיא ַא (1
 ,(ןייטשמולב .י .רד ןופ ןעמינָאדװעסּפ עדייב) .אנליו ,1906 ץרעמ 7 ,4 'מונ

 .1906 רַאונַאי 28 ,26 ;17 ,16 'מונ ,רעקעװ רעד :יקס'ב .ב (2

 ,1906 רַאונַאי 20 ,19 'מונ ,רעקעװ רעד ;: ןַאמניילק ,.א (3

 .1907 לירּפַא 9 ,315 'מונ ,226 עז : יליגריו (4

 1906 רעבמעװָאנ 23 ,203 'מונ ,226 עז (5
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 רַאונַאי ,טפנוקוצ יד) דנַאלסור ןיא גנוגעועב-עטנעדוטש יד : ,ש רימידַאלװ (6

 ,1906 רעבמעצעד 7 ,215 'מונ ,236 עז :(קַאּפושטש לאומש רבחמ .קרָאי-וינ ,8

 ,1907 לירּפַא 24 ,328 'מונ ,236 עז (7
 ,1907 לירּפַא 10 ,316 'מונ ,236 עז :(קַאװטיל .א) .ל .א (8

 ,אנליו ,1907 רעבמעצעד 6 ,2 'מונ ,ןרעטשנעגרָאמ רעד :.נ .מ (9

 ,1906 רעבמעטּפעס 16 ,153 'מונ : רעבמעטּפעס 12 ,150 ימונ ,226 עז 0
 ,1945 קרָאירינ ,313:299 .וז ןרָאי ןופ ףיױל ןיא :(עקשטעבייל) ןַאמרעב .ל (1

 ,(ויכרַא ןשידנוב ןיא טּפירקסונַאמ) דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט7 ןופ ןלָאקַאטַארּפ (2
 ,1925 צנליװ ,2477244 .זז ןעװעג סָאװ :קַאװטיל .א (3

 ,1906 ילוי 12 ,102 'מונ ,226 עז (4

 .1906 רעבָאטקָא 3 ,3 'מונ קַאלג רעד :(קַאװטיל .א ןופ םינָאדװעסּפ) יול (5

 ,1906 ץרעמ 28 ,21 'מונ ,236 עז (6

 ,1907 ראונאי 14 ,247 'מונ ,236 עז (7

 ,1906 רעבמעװָאנ 19 ,199 'מונ ,236 עז (8
 ,1906 רַאורבעּפ 16 ,33 ימונ רעקעװ רעד (9

 ,1906 רַאורבעּפ 12 ,30 'מונ ,269 עז (0

 עיצולָאװער יד ןעװ :(ןרעטש לארשי ןופ םינָאדװעסּפ) ןיקנוד .צ רודגיבא (1
 (עשרַאװ 1930 רעבָאטקָא 15 ,20 'מונ רעקעװ-טנגוי) ןָא טמוק

 ,1907 טסוגיוא 13 ,418 ימונ ,236 עז (2

 ,1907 טסוגיױא 8 ,414 'מונ ,216 עז :(םעדעמ .װ ןופ םינָאדװעסּפ) יקציניוו .וו (3
 .אנליו ,1907 רעבמעצעד 6 ,2 'מונ ןרעטשנעגרַאמ רעד : ם"דימ .וו 4
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 ןָאסנַארַא .ג

 עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא עלַאנָאיצַאנ יד

 עגַארפ



4 

 :טלַאהניא

 190374 ןיא ,ּפ.ַא.ד.ס.ר ןוא דנוב רעד

 טי יא א א א א תועד-יקולח יד ןופ ביױהנָא רעד

 489 -- -- רָאפנעמַאװצ-ײטרַאּפ ןט2 ןופ טעטימָאק-ריזינַאגרָא רעד

 ןעגנואיצַאב יד ןגעוו "דנוב; ןופ רָאפנעמַאוצ רעט5 רעד

 495 טו ראה א ראאא ראה אהא מיש אמה "ההתא "ההת "תאהא א .פ.ַא,ד,ס.ר טימ

 רעדנעלסור רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט2 ןפיוא "דנוב, רעד

 502 -- == יה יה יח יד ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 ןט5 ןפיוא עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו עיסוקסיד יד
 529 = יה ייד יד יד ייד ייד יה יח הי יד יז יח "דנוב; ןופ רָאפנעמַאזוצ

 יע יי יי ר א טא א ר טא א ןעגנוקרעמַאב ןוא םירוקמ



 190374 ןיא .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןוא דנוב רעד

 תועד"יקולח יד ןופ בױהנָא רעד 1

 ןטשרע ןיא עז -- 1901) דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט4 ןופ ןסולשַאב יד
 וצ ןעגנואיצַאב יד ןגעוו ייס ,םַארגָארּפ ןלַאנָאיצַאנ םעד ןגעוו ייס (דנַאב
 -סיױרַא ןבָאה ייטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעדנעלסור רעד
 ןעוועג זיא עיצַאטנעירָא עיינ יד .סערעטניא ןטפַאהבעל ַא םוטעמוא ןפורעג
 ןסולשַאב יד סָאװ םעד ץָארט ,"טקנוּפ-ךורברעביא; ןימ ַא יו ןעמונעגנָא
 רעד ןופ ריפסיוא רעטנעװקעסנָאק ןוא רעשיגָאל ַא יו רעמ טשינ ןעוועג ןענייז
 -רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ קיטקַארּפ ןוא גנורַאפרעד רעקידרעירפ רעצנַאג
 יד ןעגנורילומרָאפ עיינ יד טנגעגַאב ןבָאה "ןזיּפש טימ; שממ .גנוגעווַאב
 רעיינ רעד טָאה ייז ייב ,עיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעדנעלסור רעד ןופ רעריפ
 ןוא ןבַאגפיוא עלַאנָאיצַאנ עשידיי עוויטיזָאּפ ןופ דלעפ ןפיוא דנוב ןופ טירש
 -עפ ףיוא ײטרַאּפ .דס עשהכולמ יד ןעיובוצרעביא גנורעדָאפ יד
 רַאפ עיציזָאּפ עטקיטכערַאבכיײלג ַא ןריטנַארַאג ןלָאז סָאװ ,תודוסי עוויטַארעד

 .טפַאשרענגעק עטספרַאש יד ןפורעגסיורַא ,ײטרַאּפ .ד.ס רעלַאנָאיצַאנ רעדעי
 ןיא ."םזינוטרָאּפָא, ןוא ?םזילַאנָאיצַאנ, ןיא דנוב םעד טקידלושַאב ןבָאה ייז

 ךיז טָאה סָאװ ,ַארקסיא ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ ןענייז ,?םזינוטרָאּפָא; ביוא
 ףיוא םזיסקרַאמ ןלַאסקָאדָאטרָא ןופ רמוש ןכעלצעזעג םעד רַאפ טכַארטַאב
 ןקידניז םעד ןגעק קימעלָאּפ ןוא ףמַאק ןופ ןעלטימ עלַא ,דרע רעשיסור רעד

 .רַאבזָאלרעד ןעוועג דנוב

 -יוא רעטסכעה רעד ןעוועג ןיוש ַארקסיא טפירשטייצ יד זיא 1903 ןיא
 זיירק םעד .עיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעדנעלסור רעד ןופ ןַאגרָא רעטעטירָאט
 סָאװ ןטסימעלָאּפ עפרַאש רעייז ןוא ןטסיצילבוּפ עלופטנַאלַאט --- רעביירש

 וצ ויולב טשינ ןבעגעגנייא ךיז טָאה -- ,ַארקסיא םורַא טריּפורג ךיז טָאה
 ךיוא רָאנ ,דנַאלסור ןוא עיצַארגימע רעד ןיא ןעגנוריּפורג ערעדנַא ןגיזַאב
 ןעועג םיכסמ טשינ םיא טימ ןבָאה סָאװ ,יד עלַא געוו ןופ ןקיטייזַאב וצ
 ןשיטילָאּפ םעד דנַאטשרעדיװ ַא רעדָא טייקינעּפשרעדיװ ַא ןזיװעגסױרַא ןוא
 ןשיסור ןופ רעטָאפ, רעד ,ווָאנַאכעלּפ ,טריפעגכרוד טָאה ַארקסיא סָאװ ,סרוק
 ךיוא יװ עשיסור יד ןיא ןעמָאנ ןסיורג ַא טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,?םזיסקרַאמ
 טעטירָאטיױא ןייז טימ טָאה ,ןזיירק עשיטסילַאיצָאס עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןיא
 יד ןליפא רָאנ ,ַארקסיא ןופ גנוטכיר ענײמעגלַא יד זיולב טשינ טקעדעגוצ

 -ַאטַא ןבָאה ייז תעב ערעדנַא ןוא ןוװָאטרַאמ ,ןענינעל ןופ ןסעצסקע עשימעלָאּפ
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 עזַאושזרוב יד :דנַאלסור ןופ ןבעל ןשיטילָאּפ ןיא ןעמעלַא טעמנ טריק

 עועיסור יד ןופ דנַאברַאפ םעד ,ןרענָאיצולָאוװער-ןטסילַאיצָאס יד ,ןלַאקידַאר

 ןרָאװעג זיא קימעלָאּפ עפרַאש .דנוב םעד ךיוא ןוא ןטַארקַאמעד-לַאיצַאס

 -ַאב ַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה יז ןוא ַארקסיא ןופ טעטילַאיצעּפס ןימ ַא

 -יי'ס רעטנענ סָאװ ןוא ,םזידַאס טימ טעמכ ,טייקידתונמחרבמוא רערעדנוז

 .קימעלָאּפ יד ןעוועג זיא רעקיסייב ץלַא ,רענגעק יד שיטילָאּפ ןענַאטשעג ןענ

 ךירטש ַא ןעוועג זיא סָאד זַא ,ךיז ןלעטשוצרָאפ קיטכיר טשינ ןעוועג טלָאװ'ס
 ןופ ןטָאנקעג ןעוועג זיא וָאנַאכעלּפ ,ןיינ .ןעגנוטערטסױרַא סנינעל ןופ רָאנ
 ןײטשוצּפָא טשינ טימַאב ךיז ןבָאה רעביירש ערעדנַא ןוא ,גייט ןבלעז םעד
 ןיא טָאה ןינעל ןעוו זַא ,ןענָאמרעד וצ קיטכיוו זיא ָאד ,"סרעטסיימ, יד ןופ
 קיטכיר זיא סָאװ ,?ןָאט ןעמ לָאז סָאװ רושָארב ןייז טכעלטנפערַאפ 2
 ,םזיװעשלָאב ןקידרעטעּפש ןופ "?עילעגנַאװע, יד סלַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא
 גנוקיצטנַא טימ ַארקסיא ןופ רָאטקַאדערטימ ַא ,ווָאסערטָאּפ רעדנַאסקעלַא טָאה
 ןוא ןשיטילָאּפ סנינעל טימ םכסה םעד טקירדעגסיוא ןוא רושָארב יד טביולעג
 -נַא יד ןופ גנואיצַאב יד ןעוועג זיא ךעלנע ,(: ןימאמ-ינא ןלענָאיצַאזינַאגרָא

 .ארקסיא ןופ ןרָאטקַאדערטימ ערעד
 ףיױא ןענַאטשעג טשינ דנַאלסור זיא 190173 טינשּפָא-טייצ םעד רַאפ

 סָאװ ,טפַאשנטנעדוטס רעד ןופ סעיצַארטסנָאמעד עסיורג יד ךָאנ .טרָא ןייא
 ,ץניװָארּפ ןוא עװקסָאמ ,גרוברעטעּפ ןופ ןטעטיזרעווינוא יד טּפַאכעגמורַא ןבָאה
 -קַארַאכ ןשיכיטס ַא ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,םירעיוּפ ןופ ןטנוב ןוא ןעורמוא ךָאנ
 ,סַאלק-רעטעברַא רעד ןזיוװַאב הגרדהב ענעצסנַאװַא רעד ףיוא ךיז טָאה --- רעט
 -רַאפ לסיב ַא ךיוא ןיוש טָאה רָאנ ,ןקיירטש עשימָאנָאקע זיולב טשינ טריפ רע
 -.טשרע ןַא ןרעוװ וצ טיירג זיא ןוא ןעיידיא עשיטסילַאיצָאס יד ןופ טכוז
 ,ףמַאק ןשיטילָאּפ ןופ רָאטקַאפ רעקיסַאלק

 טָאה סָאװ ,דנוב ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא טּפַאשרעטעברַא עשידיי יד
 -וטס רעד דצמ סעיטַאּפמיס ןופ םָארטש ַא ךיז וצ ןגיוצעגוצ קיטכעמ ןיוש
 "כרוד ןרָאי עקיזָאד יד ןיא טָאה ,ץנעגילעטניא רעשידיי ןוא טנגוי רעשיטנעד
 דנוב רעד זיא (1901) רָאפנעמַאזוצ ןט4 םעד ןופ ,עיצולָאװע עפיט ַא טכַאמעג
 -טסבלעז ַא ןרָאװעג ןוא ןסקַאװעגסיױא זיא רע זַא ,ןייזטסואווַאב ַא טימ סױרַא
 "קעיבוס ןייז ץוחַא סָאװ ,ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשידיי עקידנעטש
 -ָאד םעד ןופ .םינמיס עוויטקעיבָא ךיוא םעד ןגעוו תודע ןגָאז ליפעג ןוויט
 -טנַא רעקידרעטייוו ןייז ןופ סעצָארּפ רעד ןעגנַאגעג זיא ןייזטסואווַאב ןקיז
 -ַאטסירק ןוא ןרילומרָאפ וצ רעיונעג שינעפרעדַאב יד ןעמוקעג זיא ,גנולקיוו
 -ַאגֹרָא ןיא ךיז ןרימרָאפוצסיוא רעיונעג ,םַארגָארּפ לַאנָאיצַאנ ןייז ןריזיל
 דנוב רעד ..ּ.ַא.ד.ס.ר טימ ןעגנואיצַאב יד ןרעלקוצפיוא ןוא יוב ןלענָאיצַאזינ
 -עגקעװַא ןענייז ןגָארפ עלַא יד ןעוו ,ןטכיזניה ליפ ןיא ףייר ןעוועג ןיוש זיא

 -עדילַאיצָאס רעדנעלסור רעד ןופ םורָאפ ןשיטילָאּפ ןפיוא ןרָאװעג טלעטש

 רעדנעלסור רעד ןופ ןזיירק יד רעבָא ןענייז טייצ רעבלעז רעד ןיא .עיטַארקָאמ
 גנוטכיר רעד ןיא "ךיז ןלייאוצ , ןופ טייוו רָאג ןעוועג עיטַארקַאמעד-לַאיצַאס
 ,ןגַארפ יד וצ סערעטניא ןקידנענערב ןייז ןוא ורמוא ןייז ןלייט ןוא דנוב ןופ
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 רַאפ ןענייז ןעמונעג ךות ןיא ,ץנעטסיזקע ןייז ךיז טימ טמיטשַאב ןבָאה סָאװ

 ןא .ןגַארּפ עטגָאטײװעגנָא עקיזָאד יד דמערפ ץנַאג ןעוועג .ף.ַא.ד.ס.ר רעד

 ןסיוטשעג טָאה דנַאלסור ןיא םעלבָארּפ ןלַאנָאיצַאנ םעד וצ גנַאגוצ רערעדנַא

 ,גנוטכיר רעדנַא ןַא ןיא רָאג .9.ַא.ד.ם.ר ןופ ןזיירק יד

 -רַא רעשיסור רעד טעוװ עיצולָאװער רעטסטנָאנ רעד ןיא זַא ,עיידיא יד

 -ָאּפָאנָאמ רעטנעקרענַא רעקיצנייא רעד ,"ןָאמעגעה; רעד ןייז סַאלק-רעטעב

 -ָאס עשיסור ליפ ןופ תוחומ יד טּפַאכרַאפ טלָאמעד טָאה ,רעריפ רעשיטסיל

 סעיצּפעצנַאק עשיטילָאּפ יד ןיא קורדסיוא ןַא ןענופעג ןוא ןטַארקָאמעד-לַאיצ

 עקיציה יד ייב לָאמנייא טשינ טָאה עיידיא עקיזָאד יד ,רעמ ךָאנ .ַארקסיא ןופ

 -ַאס רעד ןופ ?עינָאמעגעה; ןופ עיידיא ןַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז ןטסיצילכוּפ

 עלַא םגה ,עיצולָאװער רעקידנעמוק רעד ןיא ייטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצ

 ןייז טעװ דנַאלסור ןיא עיצולָאװער יד זַא ,ןטלַאהעג טסעפ ןבָאה ןטסיסקרַאמ

 ןעק ןדנעטשמוא עוויטקעיבוס ןוא עוויטקעיבָא עלַא טיול זַא ,עזַאושזרוב ַא

 -לַאיצָאס עלַא סָאװ םעד ץָארט ןוא עיצולָאװער עשיטסילַאיצָאט ַא ןייז טשינ יז
 -ּפָא-שימָאנַאקע רעד ןיא זַא ,ןסָאלשעגסיױוא רַאפ ןטלַאהעג ןבָאה ןטַארקַאמעד

 -רעטעברַא רעד טכַאמ רעד וצ ןעמוק לָאז דנַאלסור רערַארגַא ,רענענַאטשעג

 גנורעקלעפַאב רעד ןיא טייהרעדנימ עניילק ַא וויטַאטיטנַאװק זיא סָאװ ,סַאלק

 ,דנַאל ןופ

 "עד ַא ייב ןוא הכולמ עלַאנָאיצַאנ-ליפ ַא זיא דנַאלסור זַא ,קנַאדעג רעד

 "טנַא ןַא ףיוא ןעיוברעביא ךיז ןפרַאד יז טעװ גנונעדרָא רעשיטַארקָאמ

 רעד ןופ ןויירק עדנריפ יד דמערפ םָאקלופ ןעוועג זיא ,ןפוא ןקידנכערּפש

 ןופ ןבעלנעמַאזוצ סָאד טריזינַאגרָא ןייז ףרַאד'ס ױזַא יו ,.ד,ס רעדנעלסור

 -עג טשינ זויא םעלבָאוּפ סָאד -- דנַאלסור ןעניואווַאב סָאװ ,רעקלעפ ליפ יד

 -נַארַאג ןוא טצישעג ןייז ןפרַאד'ס ױזַא יו םעלבָארּפ סָאד ןוא ייז רַאפ ןענַאטש

 טשינ ךָאנ טעמכ זיא --- ןטייהחרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןסערעטניא יד טריט

 "טּרָאעט) ַאירַאז ןוא ַארקסיא סָאװ ,םעד ןופ ,ןייזטסואווַאב רעייז וצ ןעגנַאגרעד

 וצ ןיא ,עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו ןבירשעג ןבָאה (ןַאגרָא .ד.ס רעשיט

 עקַאט רַאפרעד ןוא טלעפעג ןינע םעד וצ טָאה סערעטניא רעטסנרע ןַא זַא ,ןעז

 -ַאנ; : רעטרעוװ-גָאלש יד טימ דנוב ןופ ןעגנורעדָאּפ יד טרטּפענּפָא ןעמ טָאה

 .ווז.א ?םזיטַארַאּפעס, ,?םזילַאנָאיצ

 רעדנעלסור רעד ןופ ןוא ַארקסיא ןופ ןוויטָאמ יד ןעוװעג ןענייז סָאװ

 דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט4 ןופ ןסולשַאב יד ןגעק ללכב עיטַאוקָאמעד-לַאיצָאס

 עקיזָאד יד -- ?גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא טירט עקידרעטייוו ענייז ןופ ןוא

 גנואיוב רעלענָאיצַאזינַאגרָא ןופ טיבעג ןפיוא רקיעב טקעטשעג ןבָאה ןוויטָאמ

 -לַאיצָאס יד ןופ גנולעטשנייא רעשיגָאלָאכיסּפ רעד ןיא ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ

 ןעזעג .פ.ַאיד .ס.ר יד ךעלטנגייא טָאה סָאװ ,הפוקת רענעי ןיא ןטַארקַאמעד

 ןשידיי ןופ קורדסיוא ןַא לכ םדוק -- ? דנוב ןופ ןעגנורילומרָאפ עיינ יד ןיא

 טמוק'ס ןוא עיצַאנ ַא ןענייז ןדיי יד זַא ,גנורעלקרעד רעד ןיא םזילַאנָאיצַאנ

 -ַארַאּפעס ַא -- עיצַארעדעּפ ןופ גנורעדָאפ רעד ןיא ,טכער עלַאנָאיצַאנ ייז

 ענײמעגלַא יד ןעיוב ןוא ךיז ןלייטוצסיוא טבערטש סָאװ ,ץנעדנעט עשיטסיט
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 סָאװ .,תודוסי עלענָאיצַאזינַאגרָא עטריטנעמעצ-טשינ ,עזיול ףיוא ײטרַאּפ
 ןופ רענעלּפ עשיטסילַארטנעצ-גנערטש עלַא וצ ךופיה ןיא ןעוועג ןענייז

 ךעלטנייפ וליפא ןוא דמערפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטילָאּפָאמסָאק יד .ַארקסיא

 יד ןיא גנוגעװַאב רעלַאנָאיצַאנ רעדעי וצ (טקנוּפדנַאטש .ד.ס רעייז ןופ)
 ןצנעדנעט עלַאנָאיצַאנ עיינ יד ןגעוו טרימרַאלַא ןבָאה ,ןעייר עשיטסילַאיצָאס
 ענרעזייא ףיוא ײטרַאּפ רעדנעלסור יד ןעיוב וצ טבערטשעג ןבָאה ייז .דנוב ןופ
 טנדרָאעגרעטנוא ןייז ןלָאז סעיצַאזינַאגרָא עלַא זַא ּפיצנירּפ ןפיוא ,תודוסי
 .ןוויטקעריד ענייז ןריפסיוא םַאזכרָאהעג ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ ןקיטכעמ םעד
 עכיירגלָאפרעד ַא טלעטשעגרָאפ ךיז ייז ןבָאה ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ייב זיולב

 -עגעה; יד ןוא עיצולָאװער רעשיסור רעד ןיא סַאלק-רעטעברַא ןופ לָאר
 -נוב יד ןיא .עיצולָאװער רעד ןיא עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ ?עינָאמ
 ַא ןעזעג ייז ןבָאה עימָאנָאטױא ןייז ןרעטיירברַאפ וצ ןעגנובערטש עשיד
 ןעקנעדעג ףרַאד ןעמ ןוא ,םזילַארטנעצ םעד רַאפ גנוָארד עכעלרעפעג
 -לָאב עקיטפנוקוצ יד זיולב טשינ ןעוועג ןטסילַארטנעצ ןענייז טלָאמעד זַא

 .סעקיוועשנעמ עקיטפנוקוצ יד ךיוא רָאנ ,סעקיוועש
 ללכב זיא ײטרַאּפ רעד ןופ גנואיוב רעוויטַארעדעפ ַא ןגעוו קנַאדעג רעד

 ,טקַאפ רעד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא םעד וצ ..פ.ַא.ד.ס.ר רעד רַאפ דמערפ ןעוועג
 ירָאפ רעד ,דנוב רעד ןגָארטעגנײרַא טָאה עיצַארעדעּפ ןופ עיידיא יד סָאװ

 ןעװעג ןעניי'ס רעכלעװ ןגעוו ,הנחמ רעשירַאטעלָארּפ ַא ןופ רעייטש

 עלַאנָאיצַאנ ַא רַאפ ךיז ןענעכער וצ טקיטכערַאב זיא יז יצ ,תוקפס טײרּפשרַאפ

 סעצווָארקסיא יד .טפַאשרענגעק יד טפרַאשרַאפ רעמ ךָאנ טָאה סָאד .הנחמ

 טלעטשעג טלָאװ ןעמ ביוא .עיצַאנ ַא רַאפ ןדיי יד ןטלַאהעג טשינ ךָאד ןבָאה

 ײטרַאּפ .ד.ס רעד ןיא טייהרעמ יד טלָאװ ,גנומיטשּפָא ןַא ףיוא עגַארּפ יד
 סרעדנוזַאב .עיצַאנ ןייק טשינ ןענייז ןדיי זַא ,םעד רַאפ טמיטשעג סיוועג
 רעוט עשידיי יד ?םזילַאנָאיצַאנ; ןשידנוב םעד ןופ ןעוועג טגערעגפיוא ןענייז

 .(עניילק ןייק טשינ ןעוועג ןענייז לָאר רעייז ןוא לָאצ רעייז) .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ

 -ייז ייז ,ןדיי רַאפ ןטלַאהעג טשינ ךיז ןבָאה .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןיא ןדיי ליפ רעייז

 םעד ךָאנ זַא ,םעד ןיא טביולגעג ןבָאה ןוא ןרָאטַאלימיסַא עטנערברַאפ ןעוועג ןענ

 -רַאפ ןלעװ ,ןרילימיסַא ךיז ןדיי עלַא ןלעװ גנושרעהטסבלעז רעד ןופ ןלַאפ

 ױװ ןריטסיזקע וצ ןרעהפיוא ןוא םי ןשיסור ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןדניווש

 טייקירעהעגוצ רעייז טנקיילעג ןבָאה סָאװ ,ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס ןדיי יד ,ןדיי

 ַארקסיא ןופ ףמַאק םעד טציטשעג וויטקַא רעייז ןבָאה ,קלָאפ ןשידיי םוצ

 ,דנוב ןגעק
 ןשיװצ ןעגנואיצַאב עטגנערטשעגנָא ןפַאשעג ךיז ןבָאה ןפוא ַאזַא ףיוא

 ךָאנ ןענייז םעד וצ .רָאפנעמַאזוצ ןטייווצ ריא ברע .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןוא דנוב

 טימ תוכייש עטקעריד ַא טַאהעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןעגנובייר ןעמוקעגוצ

 ..ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט2 םוצ ןעגנוטיירגוצ יד
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 רָאפנעמַאװצ-ײטרַאּפ ןט2 ןופ טעטימָאק"ריזינַאגרָא רעד 2

 ןיא -- 1902) ץנערעפנָאק-ײײטרַאּפ רעקָאטסילַאיב רעד ןגעוו טכירַאב ןופ
 -ָאק-ריזינַאגרָא ןַא טלייװעגסיוא טָאה ןעמ זַא ,טנַאקַאב ןיוש זיא (דנַאב ןטשרע
 רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט2 םעד ןפורפיונוצ ןוא ןטיירגוצ ידכ ,(.ק.ָא) טעטימ
 דנוב ןופ רעייטשרָאפ ַא ךיוא ןיירַא זיא .ק.ָא ןופ דנַאטשַאב ןיא ..9.ַא.ד.ס.ר
 ןעמ טָאה .ק.ִא ןופ רעדילגטימ יירד יד ןופ .(יענטרָאּפ לאיתוקי -- חנ)
 -רעידןַאגָאק .א ןוא ןַאד .פ --- ייווצ טריטסערַא ץנערעפנָאק רעד ךָאנ דלַאב
 ןדיימוצסיוא ןבעגעגנייא ךיז טָאה דנוב ןופ רעייטשרָאפ םעד .יקסנַאמ
 ,יירפ רעד ףיוא ןבילבעג זיא רע ןוא טסערַא ןַא

 ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןבילבעג חנ זיא ןפוא ַאזַא ףיוא
 םוצ ןעגנוטיירגוצ יד רַאפ ץנערעפנָאק-יײטרַאּפ רעד ןופ טַאדנַאמ ןכעלצעזעג
 -רַאפ ךיז טװאורּפעג טָאה רעייטשרָאפ רעשידנוב רעד .,רָאפנעמַאזוצ-יײטרַאּפ
 -פיוא קירוצ ןגעוו סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ןופ רעטערטרַאפ טימ ןקידנעטש
 ףיוא ןפָארטעגנָא ךיילג ךיז טָאה רע רעבָא ,טעטימָאק-ריזינַאגרָא םעד ןלעטש

 "רעביא טלָאװעג ןבָאה עכלעוו ,רעגנעהנָא-ַארקסיא יד דצמ דנַאטשרעדיוװ ַא
 ןופ רעיײטשרָאפ םוצ דנַאלסױא ןופ ווירב א ןיא .ויטַאיציניא יד ןעמענ
 ךָאנ טייצ עצרוק ַא ,ַאיַאקסּפורק .ק .נ םיא טיג דנַאלסור ןיא ָארויב-ַארקסיא
 רעד רַאפ ךיז ןעמענ וצ עיצקורטסניא ןַא ,1902 יַאמ ןיא ןיוש ,ןטסערַא יד
 םיא יז זיא ייברעד .רָאפנעמַאזוצ-ײטרַאּפ ןט2 םעד ןטיירגוצוצ עבַאגפיוא
 "עג זיא רעכלעוו ,.ק.ָא ןופ טסידנוב םעד ןקיש ןעמ טעװ םיא וצ זַא ,עידומ
 ןעגנוטיירגוצ יד ןכַאמ ןעמ לָאז םיא טימ ןעמַאזוצ .יירפ רעד ףיוא ןבילב
 עלַא ןענעפע טשינ ןוא עיטַאמָאלּפיד ןביירט ןעמ ףרַאד םיא טימ רעבָא;
 -על ןופ טפירשוצ ַא ןַארַאפ זיא (יורפ ןייז ןופ) ווירב ןבלעז ןיא ,..?ןטרָאק
 -נעמַאזוצ םעד ןטיירגוצ רַאפ טעטימָאק ַא "ךיז ןופ, ןפַאש לָאז ןעמ זַא ,ןענינ
 ןופ םיא קידנצַאשּפָא) טסידנוב ַא טעטימָאק םעד ןיא ןעמענניירַא; ןוא רָאפ
 ,(= "(ןטייז עלַא

 רעייז ןטיבעג ןבָאה ַארקסיא ןופ רעריפ יד .שרעדנַא רעבָא זיא ןעשעג
 טגנערבעג ייז ןבָאה סערוװענַאמ ןוא סעיצַאניכַאמ ייר ַא ךרוד .עיגעטַארטס
 םעד ןפַאש םייב ןעוועג טשינ זיא דנוב ןופ רעייטשרָאפ רעד זַא ,םעד וצ
 םעד ןפור ןגעוו גנודלעמ ןייז ןטעברַאסיױא םייב טשינ ךיוא ןוא .קיִא םעיינ
 ,רָאפנעמַאזוצ -יטרַאּפ

 עלענַאיצַאזינַאגרָא עדנעייג :טייו עריא טַאהעג טָאה עּפורג-ַארקסיא יד
 -סהַא זיולב טשינ ,ײטרַאּפ יד ןשרעהַאב שיטילָאּפ זיולב טשינ :רענעלּפ
 "רעד טשינ עקַאט רָאנ ,ןטנעמעלע "עקיטכעדרַאפע עלַא סעיציזָאּפ ןופ ןסיוטש
 ןצנַאגניא טשינ ןענייז סָאװ ,רעוט ןוא סעיצַאזינַאגרָא רָאפנעמַאוצ םוצ ןזָאל
 .דנַאטשרעדיװ ןסיוװעג ַא ןזײװסױרַא ןענעק ןוא ַארקסיא רעד םימ םיכסמ
 השטנעמ ןופ ךעלסילשסיוא טעטימָאק-ריזינַאגרָא םעיינ ַא ןפַאשעג טָאה'מ
 עקידנעטש ןיא ןענַאטשעג זיא .ק.ָא רעד ."ןזָאלרַאפ ךיז ןָאק ןעמ, עכלעוו ףיוא

 סעיצקורטסניא טקישעג טַאוירּפ ךיוא טָאה ןינעל .ַארקסיא טימ ןעגנואיצַאב
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 ןעניי'ס עכלעו ןשיװצ ..ק.ָא ןופ רעדילגטימ עקינייא וצ ןוויטקעריד ןוא

 גנוקריו רעטקעריד רעד רעטנוא .ןשטנעמ ענעבעגעגרעביא ענייז ןעוועג

 עשידנוב-יטנַא ענעכַארּפשעגסױא ןזיװעגסױרַא .קיִא רעד טָאה ןענינעל ןופ

 ,ןצנעדנעט
 ןבָאה 1902 ןיא ? .ק.ִא רעיינ רעד ןרָאװעג טלעטשעגנעמַאזוצ זיא ױזַא יו

 רעגרוברעטעּפ רעד ןיא גנוטלַאּפש ַא טריפעגכרוד ַארקסיא ןופ רעגנעהנָא יד

 ויטַאיציניא יד ןעמונעג לעיציּפָא טָאה עּפורג עבלעז יד ,עיצַאזינַאגרָא ,ד.ס

 1902 טסברעה ןיא ןפור וצ ןסָאלשַאב טָאה יז ..קִיָא םעיינ ַא ןלעטשפיונוצ

 ןיא ןטערטרַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עלַא יד ןופ גנוטַארַאב ַא

 ןלעיציפָא ןיא) .ץנערעפנָאק רעקָאטסילַאיב רעד ףיוא רָאי ןבלעז ןופ לירּפַא

 ,ןרָאװעג טגָאזעג זיא .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט2 ןפיוא .ק.ָא ןופ טכירַאב

 ןקידרעירפ ןופ דילגטימ ןייא זַא ,טסואוועג טשינ ןבָאה ןרָאטַאיציניא יד זא

 רָאלק זיא ,תמא ןעוועג טשינ זיא סָאד זַא .יירפ רעד ףיוא זיא ,ק.ָא ןטלייוװעג

 ָארויב-ַארקסיא םוצ ןינעליַאיַאקסּפורק ןופ ווירב ןטריטיצ-רעירפ ןופ ןיוש

 רעבָא ןבָאה'ס ,ןעמוקעגרָאפ זיא גנוטַארַאב ענעפורעג יד .,(דנַאלסור ןיא

 ןופ :ןייז טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא 2 ןופ רעייטשרָאפ טלעפעג

 ןפיוא טָאה .ק.ָא רעד .דנַאלסיוא ןיא .ד.ס עשיסור ןופ דנַאברַאפ ןופ ןּוא דנוב

 םעד ןדַאלעגנייא ךיוא טָאה'מ זַא ,טעטכירַאב לעיציפָא רָאפנעמַאזוצ ןטייווצ

 סָאד זיא לעמרָאפ ."ןעמוקעג טשינ זיא דנוב ןופ רעיײטשרָאפ ַא; רעבָא ,דנוב

 יד טכַארטַאב ןבָאה ןרָאטַאיציניא יד תעב . . . טשינ -- שיטקַאפ ,קיטכיר

 ,.ק.ִא םעיינ םעד ןפַאש וצ ידכ ,גנוטַארַאב רעד ףיוא ןדַאלוצנייא ןעמעוו עגַארפ

 ןדַאלניא ףרַאד'מ זַא ,םעד רַאפ ןעוועג (שטיוָאלװַאּפ) וװָאקיסַארק .א .ּפ זיא

 טשינ ןעמ לָאז ,דנוב םעד ךיוא ,ערעדנַא עלַא ,ַארקסיא ןופ םידיסח זיולב

 ןריפוצסיוא רעבָא ,דנוב םעד ןדַאלנייא רַאפ ןעוועג זיא טייהרעמ יד .ןדָאלניײג

 טָאה רע .ןװָאקיסַארק ןבלעז םעד -- ןבעגעגרעביא ןעמ טָאה סולשַאב םעד

 גנודַאלנײא יד ןוא -- דנוב םעד ןבעגרעביא גנודַאלנײא יד טפרַאדעג סע

 ןיא .דס עשיסור ןופ דנַאברַאפ םעד ךייש סָאװ) .(* ..ןבעגעגרעביא טשינ

 ללכב םיא ןעמ טָאה ,ַארקסיא וצ עיציזָאּפָא ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,דנַאלסיוא

 ףיוא ןטערטרַאפ ןעוועג זיא רע םגה ,ןדַאלעגנייא טשינ .ק.ָא םעד ןפַאש םוצ

 .(ץנערעפנָאק רעקָאטסילַאיב רעד
 עצנַאג ַא ןעװעג ךָאנ זיא'ס .טקידנעעג טשינ סע ךיז טָאה םעד טימ

 ןעמוקעגרָאפ ןענייז ייז .ןימ ןבלעז םעד ןופ ?ןשינעײטשרַאפסימ, עירעס

 ןלעװ רימ .טלעטשעגנייא ןעוועג ןיוש זיא טקַאטנָאק ַא ןעוו ,טלָאמעד וליפא

 .קיִא ןופ טכירַאב ןלעיציּפָא םעד טיול ?ןשינעײטשרַאפסימ, עלַא יד ןבעג ָאד

 םעד :טלעטשעגרָאפ ױזַא ןינע רעד טרעוװ םיא ןיא .,רָאפנעמַאזוצ ןט2 ןפיוא

 ןופ רעייטשרָאפ ַא סָאװרַאפ תוביס יד טסואװוַאב ןעוועג טשינ ןענייז .קיָא

 "עג ןפַאשעג זיא .ק.ָא רעד ואוו ,גנוטַארַאב רעד וצ ןעמוקעג טשינ זיא דנוב

 ךרוד ןדַאלעגנייא ןעמ טָאה דנוב םעד זַא ,טרעלקרעד טרעוװ ייברעד ,ןרָאװ

 ןופ .ק.צ רעד .טעטימָאק רענליוו ןכרוד ךעלנעזרעּפ ןוא .ק.צ םוצ ווירב ַא

 טָאה גנודַאלנײא עכעלנעזרעּפ יד ןוא ןעמוקַאב טשינ ווירב םעד טָאה דנוב
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 ידכ ..גנוטַארַאב רעד ךָאנ ןיוש טעטימָאק רענליוו םעד ןבעגעגרעביא ןעמ

 "עד ַא טקישעג םיא וצ ןעמ טָאה ,,ק.ָא ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ דנוב םעד ןעיצוצ

 .ק.צ ןופ רעיײטשרָאפ רעד טָאה טַָאגעלעד ןטימ ןסעומש יד ןיא .טַאגעל

 טײהנזעװּפָא ןייז ןוא .ק.ָא ןיא ןקילײטַאב ךיז טעװ דנוב רעד זַא ,טרעלקרעד

 ןייז ךרוד ןרעוװ טכיררַאפ סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןעק גנוטַארַאב רעד ףיוא

 ,ריא רעטנוא טפירשרעטנוא ןייז ןבעג ןוא גנודלעמ יד ןריגַאדער ןיא לײטנָא

 טקישעגּפָא ףכית ןוא ןעוועג םיכסמ םעד ףיוא טָאה .ק.ִא ןופ טַאגעלעד רעד

 -רָאמ לָאז .קיִא ןופ גנודלעמ יד ןטיײרּפשרַאפ רעדָא ןקורד סָאד זַא ,ווירב ַא

 םוצ דנוב ןופ .ק.צ םעד ןרעוו ןבעגעג לָאז לַאניגירָא ריא זַא ןוא ןרעוו ןטלַאה

 סָאד ךיוא !יא ןרעױדַאב םוצ .ךעלגעמ ןייז טעוו'ס ביוא ,ןכיירשרעטנוא

 ןטעטימָאק עקינייא ןבָאה רעירפ ךָאנ לייוו ,ןריפוצסיוא ךעלגעמ ןעוועג טשינ

 ,גנודלעמ רעד ןופ ןרַאלּפמעזקע עטקורדעג ןעמוקַאב טַאהעג ןיוש קילעפוצ

 יו רעבָא ,ווירב ַא ןיא ןרָאװעג ןדלָאמעג םעד ןגעוו זיא דנוב ןופ .ק.צ םעד

 -עד .ןעמוקַאב טשינ ךיוא םיא רע טָאה ןזיועגסױרַא רעטעּפש ךיז טָאה'ס

 םיא טָאה'מ סָאװרַאפ תוביס יד קידנסיוו טשינ ,דנוב ןופ ,ק.צ רעד טָאה רעביר

 םיא ןקיטיײזַאב וצ ןליו ַא םעד ןיא ןעזעג ,גנודלעמ יד טקישעגוצ טשינ

 טשינ טָאה'מ זַא ,טרעלקרעד .ק.ִא ןופ טכירַאב רעד ..ק.ִא ןיא לייטנָא ןופ

 .*דנוב םעד ןקיטייזַאב וצ העדב טַאהעג

 טנייה ?ןלַאפרַאפ עקידלושמוא ,עקילעפוצ ןעוועג ץלַא סָאד ןענייז יצ

 וליפא רעבָא ןטּפשמ וצ םעד ןגעוו לַאירעטַאמ גונעג ןיוש רימ ןגָאמרַאפ

 רעטניה רָאפ טמוק סע סָאװ ,ןסיו טנעקעג טשינ ךָאנ טָאה'מ ןעוו ,טלָאמעד

 יד ןיא .יורטוצמוא ןוא דשח ןופ רעפסָאמטַא ןַא ןפַאשעג ךיז טָאה ,ןסילוק יד

 -ַאב ןיא ,ק.ִא רעד זַא ,ןעגנומיטש ןסקַאװעגסיוא ןענייז דנוב ןופ ןזיירק

 -ַאב ליוװ ,ארקסיא ןופ ?ןטנעגַא; רקיעב ןײרַא ןענייז'ס ןכלעוו ןופ דנַאטש

 -יטרַאּפ םוצ ןטעברַא-סגנוטיירגוצ עלַא ןופ דנוב םעד ןסױטשסױרַא קיניזטסואוו

 רעד ןשיװצ קימעלַאּפ עפרַאש ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה'ס ןוא רָאפנעמַאזוצ

 .ַארקסיא רעד ןוא עסערפ רעשידנוּב

 ךיז דתב ןופ .קיצ רעד ךיוא טָאה םרָאפ רענעטלַאהעגנייא ןַא ןיא

 ןגעוו .ק.ִא ןופ גנודלעמ רעלעיציּפָא רעד וצ .ןינע םעד ןגעוו טגָאזעגסױרַא

 רעדע :גנוקרעמַאב ַאזַא ןבעגעגוצ ןעוועג זיא ןבַאגפיוא ןוא גנואיײטשטנַא ןייז

 -רךיזינַאגרָא ןיא רעיײטשרָאפ ןייז ןקיש וצ ןדַאלעגנייא ןעוועג ךיוא זיא דנוב

 טשינ דנוב רעד טָאה תוביס זנוא רַאפ עטסואווַאבמוא בילוצ רָאנ ,טעטימָאק

 -יז םעד ןופ תוביס יד זַא ,ןפָאה רימ .גנודַאלנייא רעד ףיוא טרעפטנעעג

 ןייז ןקיש וצ ןדיימרַאפ טשינ טעװ דנוב רעד ןוא עקילעפוצ ןייר ןעוועג ןענ

 ,ןזיוועגיָא םדוק דנוב ןופ .ק.צ רעד טָאה גנורעלקרעד ןייז ןיא ."רעייטשרָאפ

 ןפאש ןענעק ןוא עקיטיידייווצ ןענייז העדומ רעד ןופ ןקורדסיוא עקינייא זַא
 -ייטרַאפ םוצ ןוא .ק.ָא םוצ דנוב ןופ גנואיצַאב רעד ןגעוו קורדנייא ןשלַאפ ַא
 טשינ ןופ תוביס יד זַא ,גנורעלקרעד עשידנוב יד טגָאז רעטייוו .רָאפנעמַאזוצ

 -םייווצ ףךימ רָאנ ,עקילעפוצ ןייר ןעוועג עקַאט ןענייז, גנוטַארַאב רעד ףיוא ןייז

 רעמ לסיב ַא ןטלָאװ גנוטַארַאב רעד ןופ ןרָאטַאיציניא יד ןעוו זַא ,טשינ ןעל
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 טנעקעג טשינ 'תוביס עקילעפוצ' עקיזָאד יד ןטלָאװ ,טדנעװעגנָא עיגרענע

 רעייטשרָאפ רעזנוא ןקיש וצ גנודַאלנייא רעד ףיוא ךיז ןפורוצּפָא ןרעטש זנוא

 רעד ךָאנ טייצ שדוח ַא טעמכ, :רעטייו ןוא ...?טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןיא

 ,טַאגעלעד ַא רענייז .קיִא ןופ ןעמָאנ ןיא ןעמוקעג זנוא וצ זיא גנוטַארַאב

 רענעמוקעגרָאפ ןיוש רעד ןגעוו יא טסואוורעד טשרע ךיז ןבָאה רימ ןכלעוו ןופ

 םיכסמ טָאה טַאגעלעד רעד ...".קיִא ןופ גנודנירג רעד ןגעוו יא ,גנוטַארַאב

 ןגעװ העדומ יד ןקיש וצ טגנָאזעגוצ ןוא דנוב ןופ גַאלשרָאפ ןפיוא ןעוועג

 יז רעדייא -- עטקורדעג ַא רעדָא ענעבירשעג ַא -- .ק.ִא ןופ גנודנירג רעד

 -עד ןופ גָאװצ םעד טליפרעד טשינ טָאה .ק.ִא רעד .ןרעוו טײרּפשרַאפ טעוו

 קילעפוצ דנוב ןופ .ק.צ רעד טָאה ןכעלטנפערַאפ ןכָאנ ןכָאװ עכעלטע .טַאגעל

 .רַאלּפמעזקע ןַא ןטלַאהרעד
 טשינ ףרַאד'ס זַא ,טגָאזעג ךיוא טרעוו גנורעלקרעד רעשידנוב רעד ןיא

 .דנוב ןוא סעיצַאזינַאגרָא .דס עשיסור יד ןופ זיולב רָאפנעמַאזוצ ַא ןייז

 ,רעניווטיל ,ןקַאילָאּפ יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא ,ד.ס יד ןקילײטַאב ךיוא ךיז ןפרַאד'ס

 ,טגָאזעעג טרעװו העדומ רעד ןיא יווװ ױזַא .רעקלעפ ערעדנַא ןופ ןוא ןטעל

 -נָאק ןייז ןעמ ףרַאד ,טריטסיזקע טשינ שיטקַאפ טציא-זיב טָאה ײטרַאּפ יד זַא

 -ןריאוטיטסנָאק ַא יװ ןטכַארטַאב רָאפנעמַאזוצ ןטסטנָאנ םעד ןוא טנעווקעס

 .(* ןקיד
 םעד טימ ןוא "סערװענַאמ, יד טריפעגכרודַא טָאה רעכלעוו ,ווװָאקיסַארק

 ןגעוו גנוטַארַאב רעטשרע רעד ףיוא ןייז טשינ לָאז דנוב רעד זַא ,ןעוועג םרוג

 ,םעד ןגעוו העדומ יד ןטעברַאסיױוא םייב ןייז טשינ ךיוא ןוא .ק.ָא םעד ןפַאש

 ןעגנורעלקרעד טימ עיצקַאדער ןיא ווירב ַא טכעלטנפערַאפ ַארקסיא ןיא טָאה

 םיא טימ טָאה רעכלעוו ,חנ ,דנוב ןופ רעייטשרָאפ רעד .,ןינע םעד ןגעוו

 חנ .רעפטנע ןַא ַארקסיא ןיא טקישעגוצ טָאה ,ןעגנולדנַאהרעטנוא טריפעג

 ןייז ןיא טלייצרעד טָאה ווָאקיסַארק סָאװ ,סָאד טנקײלעגּפָא שירָאגעטַאק טָאה

 ַארקסיא .,עיזַאטנַאפ רענייר ןופ טקודָארּפ ַא יוו טריזירעטקַארַאכ סע ןוא ווירב

 .יק.ָא ןיא טקישעגקעװַא םיא ןוא טקורדעגּפָא טשינ רעפטנע םעד טָאה

 גנוציז רעטייוצ רעד וצ ןוא טדערעגפיונוצ ךיז ןעמ טָאה ףוס-לכ-ףוס

 ,לָאירָא ןיא ןעמוקעגרָאפ גנודנירג רעד ךָאנ םישדח 4 זיא סָאװ ,.ק.ָא ןופ

 -- ןידוי ןוא יענטרָאּפ לאיתוקי -- חנ) דנוב ןופ עיצַאגעלעד ַא ןעוועג ןיוש זיא

 לָאז'מ זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב ןזיא גנוציז רעד ףיוא ,(טַאטשנעזייא יַאסיא

 םעד ןפַאש םייב ןעמוקעגרָאפ זיא'ס סָאװ ,םעד ןגעוו קימעלָאּפ יד ןסיירעביא

 :סעיצַאזינַאגרָא ריפ יד ןופ רעייטשרָאפ ןופ ןענַאטשַאב טציא זיא רע) .קיִא

 ןיא סעיצַאזינַאגרָא ,ד.ס יד ןופ גנוטערטרַאפ ,טעטימָאק .ד.ס רעגרוברעטעפ

 .(ַארקסיא ןוא דנוב ,דנַאלסור-םורד

 -סימ; יד סָאװרַאפ ןסיוו יונעג טנעקעג טשינ ןעמ טָאה טייצ רענעי ןיא

 -ַאב רעייז ַא ןיוש רימ ןגָאמרַאפ טנייה .ןעמוקעגרָאפ ןענייז ?ןשינעײטשרַאּכ

 טיירגעגוצ ןבָאה ןינעל טרפב ןוא ַארקסיא יוװ ,םעד ןגעוו לַאירעטַאמ ןקידנרעל

 ןבעגעג ןבָאה ייז סעיצקורטסניא ערעסָאװ ןוא רָאפנעמַאזוצ-ײטרַאּפ ןט2 םעד

 טשינ ןוא דנוב םעד סנטייוו ןופ ןטלַאה וצ ידכ ,.ק.ָא ןיא ?ןטנעגַא, ערעייז
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 םוצ ןטעברַא:סגנוטיירגוצ יד ףיוא העּפשה ַא ןבָאה לָאז רע זַא ,ןזָאלרעד

 ןקוקנײרַא טעו רעכלעוו ,שטנעמ רעוויטקעיבָא רעדעי .רָאפנעמַאזוצ-ײטרַאּפ

 ןעז טעוװ ,,ק.ָא ןיא ןשטנעמ ענייז וצ ןענינעל ןופ סעיצקורטסניא יד ןיא

 האנש רעד ןגעוו .דנוב םוצ האנש רעתמא טימ ןעגנורדעגכרוד ןענייז ייז זַא

 ךיוא רימ ןבָאה ערעדנַא דצמ טרָאװ ןופ ןיז ןכעלבעטשכוב ןיא דנוב םוצ

 ,(* ןזיוַאב

 ךיז ןריטנעירָא ןפלעה ןלעװ ווירב סנינעל ןופ סעטַאטיצ עכעלטע
 יד ןופ ןסילוק יד רעטניה ןרָאװעג טריפעג זיא סָאװ ,עינַאּפמַאק רעד ןיא

 ,רָאפנעמַאזוצ-יײטרַאּפ םוצ ןעגנוטיירגוצ עלעיציפָא

 :ןבירשעג ןינעל טָאה (1902 ינוי 22) ָאקנעשטדַאר ןַאוװיא וצ ווירב ַא ןיא

 סולּפ) םיא טימ ריא ,ךייא וצ 'עקווַאיי יד ןבעגעג טסידנוב םעד ןבָאה רימ;

 טעטימָאק ןשיסור םעד ןפַאש טפרַאד (ןצימע ךָאנ טימ רעדָא ָארויב םעד

 ןוא ןקריװַאב וצ רעמ סָאװ ךיז טימַאב .רָאפנעמַאזוצ םעד ןטיירגוצ ףיוא

 -נעטשלופ ןייז לָאז ןינע רעצנַאג רעד זַא ױזַא טכַאמ ...קיטכיזרָאפ ךיז טלַאה

 ןטימ רָאנ ןצענערגַאב ךיז לייורעד לָאז דנוב רעד .טנעה ערעייא ןיא קיד

 -רָא ןיוש טָאה ריא זַא ,ןגָאז ןטסמעװקַאב םוצ זנוא רַאפ ןייז טעוו רשפא .דנוב

 סדנוב םנופ ןדירפוצ רעייז טנעז ריא ןוא ,טעטימָאק ןקיזָאד םעד טריזינַאג

 עגונב ןדנובעג ןייז טשינ ךיילג טלָאז ריא :סעכעלנע סעּפע רעדָא ?ײטנָא

 -דַאר וצ ווירב ןטייווצ ַא ןיא ,(ז ?קיטכיזרָאפ רעמ ץלַא סָאד רעבָא .דנוב םוצ

 -רָאפ טסרעסיוא טייז דנוב ןטימ, :רערָאלק ךָאנ ןָאט רעד טרעװ ָאקנעשט

 יד ןריפ םיא ןזָאל ,ןטרָאק יד קידנענעפע טשינ ,ןטלַאהעגנייא ןוא קיטכיז

 ,םינינע עשיסור יד ןיא זָאנ יד ןקורנײרַא םיא ןזָאל טשינ ןוא םינינע עשידנוב

 ,(*"(אנתש ַא רשפא ןהא) טניירפ רערעכיז ןייק טינ זיא סָאד זַא ,טקנעדעג

 ,ץנעדנַאּפסערָאק ןייז ןופ עמעט יד טרעטיירברַאפ ןינעל טָאה רעטעּפש

 ןגעוו ןבירשעג רע טָאה ישטָאבַאר ינשזוי ןופ עיצקַאדער רעד וצ ווירב ַא ןיא

 ןטעב (טַאװירּפ) רעטייווש :דנוב ןטימ ףמַאק םעד ןטיירג ףרַאד ןעמ יו ,םעד

 ףמַאק ןרַאפ ןדָאב ַא ןעמעלַא ןשיווצ ןוא םוטעמוא ןטיירגוצ רעייז ךייא רימ

 דנוב רעד טעװ ףמַאק ןקידתונשקע ןַא ןָא .,רָאפנעמַאזוצ ןפיוא דנוב ןטימ

 -נָא ןענעק טשינ לָאמניײק ןלעװ רימ ןוא עיציזָאּפ ןייז ןופ ןטערטּפָא טשינ

 וִצ טייז רעזנוא ןופ טײקנסָאלשטנַא עטסעפ ַא רָאנ .,סעיציזָאּפ ענייז ןעמענ

 ילב םיא טעוװ ,ײטרַאּפ רעד ןופ דנוב םעד ןבײרטסױרַא ןזיב ,ףוס ןזיב ןייגרעד

 -רעדנַאנַאפ ןינעל טָאה עגַארפ עבלעז יד .(י "תוחנה ףיוא ןייג וצ ןעגניווצ קפס

 ןוא ןעמעלַא טימ ףרַאד ןעמ, :יקסוװָאנַאשזישזק .ג וצ ווירב םניא טלקיוװעג

 'דנוב' ןגעק זַא ,ּפָאק ןיא ןקַאהנײרַא זיב ןהנעטניירַא ןוא ןהנעט ןרעדעי

 ןפיוא המחלמ ַא .םולש םיא טימ ליוו ןעמ ביוא ,המחלמ ַא ןטיירג ןעמ ףרַאד

 טלָאמעד רָאנ .זיירּפ ןדעי רַאפ --- גנוטלַאּפש ַא זיב המחלמ ַא ,רָאפנעמַאזוצ

 .(:..."ןבעגרעטנוא רעכיז ךיז רע טעװ

 דנוב םוצ, :ןבירשעג ןינעל טָאה ַאװָארדנַאסקעלַא .ע וצ ווירב ַא ןיא

 טשינ ךיילג ןייצ יד ןיא) לַאיָאל ןוא טקערָאק ןעיצַאב ךיז לעמרָאפ ןעמ ףרַאד

 ףיױא טלּפענקרַאפ ,טלַאק-זייא ןייז טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,(ןגָאלש
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 ןפרַאד רימ רעבָא ,ןליוו ייז ביוא ,ןײגקעװַא ייז ןלָאז .וװ.זַאאא ךעלּפענק עלַא

 הביס ַא ןופ ןטָאש ַא ,הביס עטסנעלק יד ןיײרַא טנעה יד ןיא ןבעג טשינ יז

 ,(++ "סיר ַא וצ
 -סיוא ךיז ןבָאה ןצנעדנעט עשידנוב-יטנַא ענעכָארּפשעגסױא עקיזָאד יד

 ךיוא רָאנ ,ץנעדנָאּפסערָאק-טַאװירּפ רעמייהעג רעד ןיא זיולב טשינ טקירדעג

 יד ןופ טייצ רעד ןיא ןזיװַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ַארקסיא ןופ ןעלקיטרַא יד ןיא

 ןופ עיצקַאדער יד םגה .דנוב םעד ןוא .ק.ָא ןשיװצ ,?ןשינעײטשרַאפסימ, ,ג.ַא

 .ק.ָא ןופ ןסילוק יד רעטניה רָאפ תמאב טמוק סע סָאװ טסואוועג טָאה ַארקסיא

 -טסעדנופ יז טָאה ,דנוב ןגעק עינַאּפמַאק ַא קיניזטסואווַאב טיירג ןעמ זַא ןוא

 ןרעטש וצ טערַאטסעג ךיז ןָא ביױהנָא ןופ טָאה דנוב רעד זַא ,ןבירשעג ןגעוו

 ..קיָא םעד
 ץוחַא ? דנוב ןפיוא סעקַאטַא יד וצ ןסיוטשעג סעצווָארקסיא יד טָאה טָאװ

 ןלַאנָאיצַאנ םעד ענונב ןעװעג ןענייז סָאװ ,תועד-יקולח עלעיּפיצנירּפ יד

 .פ.ַאד.ס.ר רעד ןופ יוברעביא ןגעוו גַאלשרָאפ ןשידנוב םעד ןוא םַארגָארּפ

 םעד ברע .ןינע רעקיטכיוו ַא ךָאנ ןעוועג זיא ,תודוסי עוויטַארעדעּפ ףיוא

 ןענייז סָאװ רעוט ענייז רַאפ טרפב ,דנוב ןרַאפ זיא רָאפנעמַאזוצ-יײטרַאּפ ןט2

 ןופ רענעלּפ יד ןיא טריטנעירָא רעסעב ןעוװעג ןוא דנַאלסיױא ןיא ןסעזעג

 ןופ טּפַאכעגמורַא זיא ַארקסיא יד זַא ,רערָאלק ךָאנ ןרָאװעג ,טייל-ַארקסיא יד

 עשיטסילַארטנעצ-שירָאטַאטקיד עריא זַא ,םזילַארטנעצ ןופ עינַאמ רעתמא ןַא

 יד רָאנ ,טייהיירפ יד זיולב טינ רַאפעג רעטקעריד ַא ןיא ןלעטש ןצנעדנעט

 טלעטשעג טעװ דנוב רעד זַא ,ןעזעג טָאה'מ .דנוב ןופ ץנעטסיזקע עקידרעטייוו

 טלדנַאװרַאפ ןוא ןצנַאגניא ךיז ןפרַאװרעטנוא רעדָא :עמעליד ַא רַאפ ןרעוו

 ןקיטרָא ןדעי וצ ךיילג זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עמַאזכרָאהעג ַא ןיא ןרעוו

 יק.צ ןקיטכעמ םעד ןופ ןלעפַאב יד ןריפסיוא ןעגנואווצעג זיא ןוא טעטימָאק

 טימ .ײטרַאּפ רעד טימ גנודניברַאפ יד ןסיירעביא רעדָא ,ײטרַאּפ רעד ןופ

 לָאז רע רעדָא ,ןרעװ טעטכינרַאפ לָאז דנוב רעד רעדָא :רעטרעװ ערעדנַא

 טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא .ד.ס עקידנעטשטסכלעז ַא יװ ןביילב

 -גנערטשעגנָא רעקיזָאד רעד ןיא ,ײטרַאּפ רעדנעלסור רעד ןופ ןעמַאר יד ץוחמ

 -ַאֹּפ רעפרַאש רעד ןיא דנוב רעד טָאה דשח ןוא יורטוצמוא ןופ רעפסָאמטָא רעט

 ,קנַאדעג ןייז ןטלַאהַאב טשינ ,טקילײטַאב ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא ,קימעל

 -יטסנָאק ַא ןייז רָאפנעמַאזוצ-יײטרַאּפ רעטנָאנ רעד ףרַאד גנוניימ ןייז טיול זַא

 רעצנַאג ַא סלַא טשינ ךעלטנגייא טריטסיזקע ייטרַאּפ יד זַא ,רעדנריאוט

 .ןפַאשַאב ךָאנ יז ףרַאד ןעמ זַא ,םזינַאגרָא

 -ריצילּפמָאק רעייז ַא ןיא ןענופעג ךיז דנוב רעד טָאה ןדנעטשמוא יד ייב

 -כרוד טוג ַא ןעוועג דנוב ןופ עיציזָאּפ יד זיא ןעמונעג ךות ןיא .,עגַאל רעט

 ןעגנומיטש יד טימ ייס גנַאלקניײיא ןיא םָאקלופ ןעוועג זיא יז ןוא עטכַארטעג

 ַאזַא ייב .. .ןבעל ןופ ןעמיטש יד טימ ייס ,טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ

 .דנוב ןופ רָאפנעמַאװצ רעט5 רעד ןעמוקעגרָאפ זיא בצמ

204 



 ןעגנואיצַאב יד ןגעו "דנוב , ןופ רָאפנעמַאזצ רעט8פ רעד
 ,5.א,ר.ם.ר טימ

 1903 ינוי ףיוא טקרעמעגנָא ןעוועג זיא דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ רעט5 רעד
 -קיטכיוו יד ןכַאמ רערָאלק ,ןטיירגוצ םיא רעסעב ידכ .(ץייווש) ךיריצ ןיא
 רעשידנעלסיוא רעד טָאה ,ןטקעיארּפ-עיצולָאזער ןטעברַאסיוא ןוא ןגַארּפ עטס
 גנוטַארַאב ַא ווענעשז ןיא ןפורעגפיונוצ ,יַאמ שדוח ןיא ,םעד רַאפ טעטימָאק
 עוויטקַא יד ןעוועג ךיוא ןענייז גנוטַארַאב ַאזַא רַאפ .םירבח עטנעטעּפמָאק ןופ
 -ַאּפ ענעבעגעג יד ייב זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה'מ ,דנַאלסור ןיא דנוב ןופ רעוט
 יד ןריפכרוד ךעלגעממוא טעמכ ,רעווש ןייז טעוװ ןעגנוגנידַאב עשיאייציל
 ,(+= םעדעמ ,וו ןופ תונורכז יד טיול ,דנַאלסור ןיא טעברַא עשיגָאלָאעדיא עקיזָאד
 ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה'ס רעוו רימ ןסייוו ,ערעדנַא ןוא (:+ שטיוװָאמַארבַא .ר
 לײטנָא ןבָאה ריא ןיא ןלָאז ,תועידי יד טיול .גנוטַארַאב רעווענעשז רעד

 .ר ,רעביל .מ ,םעדעמ .וו ,ללימ ןַאשזד ,ןָאזלעּפָאק ,.צ ,רעמערק .א ןעמונעג

 ,יקסווָאסָאק .וו ,יקסנעל ילוי ,שטיוורוה עינעשז ,ןיקמורפ סירָאב ,שטיוװָאמַארבַא
 .י ,רד ,גרעבנעטכַארט עינָאס ,(ןָאסניװעל ,ב .רד) יקסנעב .ב ,(ןעזָאר) ארזע
 -טּפיוה ייווצ יד טלדנַאהַאב טָאה גנוטַארַאב יד .רעװָאזַאמ סקַאמ ,ןייטשמולב
 ןט5 ןטנָאנ םעד ןופ גנונעדרָא-גָאט רעד ףיוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןגַארפ
 רעד טימ ןעגנואיצַאב יד ןגעוו ןוא עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד :רָאפנעמַאזוצ
 ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט4 ןופ השורי ַא יו ןבילבעג ןענייז ןגַארפ עדייב ..9.ַא.ד.ם.ר
 זיא'ס .ןטכַארטַאב וצ ייז רעדיו קיטינ ןעוועג זיא'ס ןוא (1901) דנוב
 טייקזיצערּפ ןגָארטנײרַא ןוא עיסוקסיד ַא ןריפוצכרוד שינעפרעדַאב ַא ןעוועג
 .ןעגנורילומרָאפ יד ןיא

 -סיוא ןרָאװעג זיא סָאװ ,עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו עיצולָאזער יד
 עכעלטנזעוו ןייק ןגָארטעגנײרַא טשינ טָאה ,גנוטַארַאב רעד ףיוא טעברַאעג
 -ַאב יד ןופ ןדָאב ןפיוא ןענַאטשעג ללכב זיא גנוטַארַאב יד ,ןטנעמָאמ עיינ

 רעוט עשידנוב ענלצנייא ייב סָאװ םעד ץָארט .רָאפנעמַאזוצ ןט4 ןופ ןסולש
 ןופ ?ןעגנוביילברעביא, ,עגַארפ רעקיזָאד רעד ןיא ןעגנולקַאװ ןעוועג ןענייז
 -עג ארומ ןבָאה ןגָאלַאעדיא עקינייא ןעוו ,הפוקת *רעשיטילָאּפָאמסָאקש רעד
 -ןסַאלק ןשיטסילַאיצָאס ןופ טקנוּפדנַאטש ןשיװצ הריתס רעכעלגעמ ַא רַאפ טַאה

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןסערעטניא עלַאנָאיצַאנ יד ןוא ףמַאק
 ךיז ןבָאה ץנעגילעטניא רעשידנוב רעד ןופ רעייטשרָאפ עסיוועג ןעוו ןוא
 טַאהעג ןוא עיצַאלימיסַא ןופ גנוקריוו רעד ןופ טיײרפַאב ןצנַאגניא טשינ ךָאנ
 ּרוטלוק רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןוויטקעּפסרעּפ יד ןיא ןביולג קינייו רעייז
 ןעמעננָא םייב קימיטשנייא טעמכ ןעוועג גנוטַארַאב רעווענעשז יד זיא --
 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא גנואיצַאב רעוויטיזָאּפ ַא טימ טקעיָארּפ-עיצולָאזער םעד
 ,עגַארפ

 עוועג זיא גנוטַארַאב רעווענעשז רעד ףיוא עגַארפ עקיטכיוו עטייווצ יד
 ןופ ןסולשַאב עלעיּפיצנירּפ יד ..ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד טימ ןעגנואיצַאב יד ןגעוו
 -ערּפ ַא ןיא לכ-םדוק טקיטיונעג ךיז ןבָאה עגַארפ רעד ןיא רָאפנעמַאזוצ ןט4
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 סָאד ןוא .גנורילומרָאפ רעטערקנָאק ןוא רעטכַארטעגכרוד שידירוי ,רעזיצ

 -סיוא ןַא רָאפנעמַאזוצ ןט5 ןרַאפ ןטיירגוצ ךרוד גנוטַארַאב יד ןָאטעגפיוא טָאה

 רעקיזָאד רעד ןופ ןטקנוּפ עטסקיטכיוו יד .עיצולָאזער ַא ןופ טקעיָארּפ ןכעלריפ

 ענײײמעגלַא סָאד קידנענעקרענָא (1 :עקידנגלָאפ ןעוועג ןענייז עיצולָאזער

 ןבָאה וצ טכער סָאד דנוב רעד טָאה ,םַארגָארּפ עשיטַארקָאמעדילַאיצָאס

 ןוא ןשינעפרעדַאב יד וצ טסַאּפעגוצ זיא סָאװ ,םַארגָארּפ לַאנָאיצַאנ ןגייא ןַא

 עלַאנָאיצַאנ יד סלַא (2 ;גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןעגנורעדָאפ

 ,םוטעמוא טייקיטעט ןייז דנוב רעד טריפ ,רעטעברַא ןשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא

 טצענערגַאב טשינ זיא ןוא רעטעברַא רעשידיי רעד טקריוװ ןוא טבעל'ס ואוו

 רעד ןיא ןיירַא טייג דנוב רעד (3 :ןעמַאר ענָאיַאר רעדָא עלַאירָאטירעט טימ

 -רַא ןשידיי םעד ןופ רעייטשרָאפ רעקיצנייא רעד סלַא ײטרַאּפ רענײמעגלַא

 טרעדָאפעג שיגָאל ןוא טנעװקעסנָאק ןבָאה ןטקנוּפ יירד יד .סַאלק-רעטעב

 -עג םעד טָא .תודוסי עוויטַארעדעפ ףיוא .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ יוברעביא םעד
 :ןפוא ןקידנגלָאפ ןפיוא טרילומרָאפ גנוטַארַאב רעווענעשז יד טָאה קנַאד

 -ָאיצַאנ ןופ דנַאברַאפ רעוויטַארעדעפ ַא יוװ ,ךיז טריאורטסנַאק .ּפ.ַא.ד.ס.ר יד

 .סעיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עלַאנ
 ןַארַאפ זיא ,ןעמונעגנָא טָאה גנוטַארַאב יד סָאװ ,עיצולָאזער רעד ןיא

 -נערב ןלעװ רימ .עיידיא-עיצַארעדעפ רעד ןופ גנוריוויטָאמ עכעלריפסיוא ןַא
 -רַאפ יד ןעמעננָא ףרַאד םרָאפ ַא רַאפ סָאװק :ןצַאז עכעלטע ריא ןופ ןעג

 ןעמענרַאפ ריא ןיא ףרַאד טרָא ןַא רַאפ סָאװ; ...*? .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ גנוקינייא

 -נירּפ עטנעװקעסנָאק-שיגָאל ייוצ רָאנ ךעלגעמ ןענייז ָאד ...?דנב רעד

 ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג ןוא טייקידנעטשבלעז ןופ ּפיצנירּפ רעד רעדָא ; ןּפיצ

 ,עיצַארעדעפ ןופ פיצנירּפ רעד -- ײטרַאּפ רעד ןופ ןלײטי-דנַאטשַאב עלַא

 -לעמוטעצ רעקידנעטשלופ ןופ ּפיצנירּפ רעכעלצעזנגעק-לארטעמַאיד רעד רעדָא

 -פיונוצ ַא) 'רעלַאירעּפמיא' ןפורנָא ןעק ןעמ ןכלעוו ,ּפיצנירּפ רעד --- גנוצ

 רעבָא עמערטסקע ייווצ יד טָא ןשיווצ ..,(עירעּפמיא רעד ןיא עלַא ןופ גנוסיג

 ןופ ּפיצנירּפ רעד -- םרָאפ עטירד יד ךיז טניפעג ןעמרָאפ עטנעװקעסנָאק

 "יוא עריא רעביא ײטרַאּפ רעד ןופ טפַאשרעה יד -- גנוצלעמשעצ רעזייוולייט

 -ייורַאפ ןוא עטרעדנעעג ַא זיא םרָאפ עלעטימ עקיזָאד יד .ןלייט עמָאנַאט

 ...?רעלַאירעּפמיא ןרעוו ןפורעגנָא ןעק סָאװ ,ּפיצנירּפ םענעי ןופ םרָאפ עטרעכ

 ןויטַארעדעפ םעד ןופ םרָאפ רעד הרוכב עלעיּפיצנירּפ יד קידנבעגּפָא,

 "געמ קיצנייא רַאפ קידנענעקרענָא ןוא ײטרַאּפ רעדנעלסור רעד ןופ יובעג

 דנוב רעד טייג ,לייט רעוויטַארעדעפ ַא יװ רָאנ ײטרַאּפ רעד ןיא ןייז וצ ךעל

 זיא סָאד -- טײקיטעט יד ןריטקַאטנָאקק :"תוחנה עקידנגלָאפ ןופ סױרַא

 סָאד ןעמענּפָא טשינ; ,..?ײטרַאּפ רעשידנעלסור רעד ןופ עבַאגפיוא עקיצנייא יד

 ןופ גנוצלעמשעצ יד טשינ ,סעיצַאזינַאגרָא ערעדנוזַאב ייב םינּפ ענעגייא

 עניײמעגלַא זיולב ןופ לקיצ ןטרירטנעצנָאק ַא ןיא ןעגנורעדָאפ עלעיצעּפס עלַא

 עכלעוו ,ןעגנורעדָאפ עלַא ןופ גנוקידייטרַאפ יד ,טרעקרַאפ רָאנ ,ןעגנורעדָאפ

 "פיוא יד זיא סָאד טָא -- סעיצַאזינַאגרָא ערעדנוזַאב ןבעל םוצ סױרַא ןפור

 רעד ןופ עבַאגפױא יד זיא סָאד ביוא .ײטרַאּפ רעשידנעלסור רעד ןופ עבַאג
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 ףיוא רָאנ יװ טיובעג שרעדנַא ןייז טשינ יז ןָאק ,ײטרַאּפ רעשידנעלסור

 -רַאּפ רעד ןופ ןעמרָאפ-יובעג ערעדנַא ייב ביוא; ..."תודוסי עוויטַארעדעפ

 'רעמָאנָאטיױא' ייב ןה ,!טײקשילַאירעּפמיא' רענייר ןופ םרָאפ רעד ייב ןה -- יט

 טכעלקריוורַאפ גלָאפרעד טימ ןוא םָאקלופ טרעוו --- טייקנפרָאװעגרעטנוא

 -ַאב טינ ןעמרָאפ עקיזָאד יד ייב רַאפרעד רעבָא ןעק ,טײקטריטקַאטנָאק יד

 יאנת רעטשרע רעד .גנוקיטכערַאבכיײלג יד גנוזייל עקירעהעג ןייק ןעמוק

 -רָאפ ןייז -- עיצַאזינַאגרָא רעלַאנָאיצַאנ א ןופ טייקיאעפ-סנבעל רעד רַאפ

 םוכס ןצנַאג ריא טימ ,זיא יז יו ױזַא םוטעמוא ןוא קידנעטש טלעטשעג

 ןטערטניײױַא םצע ןטימ ןכָארבעג דלַאב טרעוו -- ןעגנורעדָאפ ןוא ןבַאגפיוא

 6 תודוסי עויטַארעדעפ ףיוא טשינ ײטרַאּפ רעד ןיא עיצַאזינַאגרָא ַאזַא ןופ

 ןיז רעד סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עלַאנָאיצַאנ יד רַאפ;

 -ָאמ ענײמעגלַא יד ץוחַא ,ןקורסױרַא סָאד זיא ץנעטסיזקע רעצנַאג רעייז ןופ

 -עג רעד ןופ טַאירַאטעלָארּפ םנופ ןעגנורעדָאפ עשיפיצעּפס יד ,ןעגנורעד

 -עדעפ ףיוא טשינ ײטרַאּפ רעד ןיא ןטערטנײרַא סָאד זיא עיצַאנ רענעבעג

 עלַאנָאיצַאנ יד .?דרָאמטסבלעז ןופ טקַא ןַא ןפוא ַאזַא ףיוא תודוסי עוויטַאר

 ,תוחילש רעשיפיצעּפס ריא ןופ טבױרַאב ,עזָאלברַאפ ַא זיא יז ןעוו ,שיצַאזינַאגרָא

 םענעגייא ריא ןופ תודוסי יד רעטנורַא טסייר ןוא שי ַא ןייז וצ ףיוא טרעה

 .ןבעל

 -עשז יד סָאװ ,ּפיצנירּפ ןוויטַארעדעּפ םעד ןופ גנודנירגַאב יד זיא סָאד

 -ָארּפ םעד טרילומרָאפ ךיוא טָאה יז .טעברַאעגסיױא טָאה גנוטַארַאב רעווענ

 עקידרעטייו יד ןעמיטשַאב ןלָאז סָאװ ,ןטקנוּפ 10 ןיא ןטוטַאטס ןופ טקעי

 רעד ןיא דנוב ןופ טרֵא םעד -- דנוב ןוא .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןשיווצ ןעגנואיצַאב

 -עדנע עכעלטנזעוו-טשינ טימ טָאה ןטוטַאטס עקיזָאד יד ,ײטרַאּפ רעדנעלסור

 טָאה עגַארפ יד ואוו ,דנוב ןופ רָאפנעמַאװצ רעט5 רעד ןעמונעגנָא ןעגנו

 -ַאטס ענעמונעגנָא יד ןופ טסקעט רעד זיא טָא ,טרָא לַארטנעצ ַא ןעמונרַאפ

 :(רָאפנעמַאזוצ ןט5 ןפיוא) ןטוט

 .ד.ס רעדנעלסור רעד ןיא דנוב ןופ עגַאל יד

 ײטרַאּפ-רעטעברַא

 -רַא .ד.ס רעדנעלסור רעד ןופ לייט רעוװיטַארעדעפ ַא זיא דנוב רעד 1

 .ייטרַאּפ-רעטעב

 -ָארּפ ןשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס ַא זיא דנוב רעד .2

 ענייק טימ טייקיטעט ריא ןיא טצענערגַאב טשינ זיא עכלעוו ,טַאירַאטעל

 -ַארּפ ןשידיי םעד) ןייז יווװ ײטרַאּפ רעד ןיא ןיירַא טייג ןוא ןצענערג ענָאיַאר

 ןיא ןטערטסױרדַא סָאד ןעק ייברעד .רעיײטשרָאפ רעקיצנייא (סטַאירַאטעל

 רעכלעוו ףיוא ,עירָאטירעט רעטמיטשַאב ַא ןופ טַאירַאטעלָארּפ ןצנַאג ןופ ןעמָאנ

 רעד ןיא ןירַא ןעייג סָאװ סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ץוחַא ,דנוב רעד ךיוא

 .דנוב ןופ ליײטנָא ןטימ רונ ןרעוו טזָאלרעד ,טייקיטעט ןייז טריפ ,ײטרַאּפ

 ןופ ןרָאפנעמַאזוצ יד ףיוא ןוא טעטימָאק ןשידנעלסיוא ןיא ,.ק.צ ןיא 3
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 סױרַא טערט עכלעוו ,גנוטערטרַאפ ןייז דנוב רעד סיוא טביילק ַײטרַאּפ רעד

 ץנעטעּפמָאק יד ךיז טײרּפשרַאפ סע עכלעוו ףיוא ,ןגַארפ יד ןיא עכלעזַא יו

 ןייז ףרַאד דנוב רעד ױזַא יו ,ןפוא רעד .דנוב ןופ ןרָאפנעמַאזוצ יד ןופ

 עכלעוו םידדצ יד רַאפ עכיילג ,ןּפיצנירּפ ףיוא ןציטש ךיז ףרַאד ,ןטערטרַאפ

 .ךַאמּפָא ןיא ןיירַא ןטערט

 דנוב ןופ ץנעטעּפמָאק יד

 וצ .םַארגָארּפ-יײטרַאּפ ענײמעגלַא סָאד זיא דנוב ןופ םַארגָארּפ סָאד 4

 ןופ סױרַא ןעגנירד עכלעו ,ןגַארּפ יד ןיא רע ןעק םַארגָארּפ-יײטרַאּפ םעד

 יד ןופ ןוא דנַאלסור ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ עגַאל רערעדנוזַאב רעד

 ןטפערק עכעלטפַאשלעזעג יד ןשיווצ ןריטסיזקע סָאװ ,ןעגנואיצַאב עקיטייזנגעק

 עכלעוו ,ןטקנוּפ ערעדנוזַאב ךיז רַאפ ןבעגוצ ,אפוג עיצַאנ רעשידיי רעד ןיא

 .םַארגָארּפ-ײטרַאּפ םעד טשינ ןכערּפשרעדיװ

 עכלעוו ,ןגַארפ עלַא ןסילשַאב וצ ןרָאפנעמַאזוצ ענייז טָאה דנוב רעד 5

 ןשידנעלסיוא ןוא .ק.צ ןייז ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד לעיצעּפס עגונ ןענייז

 ,טעטימָאק
 וצ טכער סָאד דנוב רעד טָאה םַארגָארּפ -ייטרַאּפ םעד ןופ ןדָאב ןפיוא .6

 ןרָאפנעמַאזצ-ייטרַאּפ יד עכלעוו ןגעוו ,ןגַארּפ ענײמעגלַא עכלעזַא ןסילשַאב

 זיולב ןבָאה ןסולשַאב עכלעזַא .סעיצולָאזער ןייק ןגָארטעגסױרַא טשינ ןבָאה

 ןסילשַאב ןלעװ ןרָאפנעמַאװצ ענײמעגלַא יד זיב ,טפַארק עקילייווטייצ ַא

 .ןגַארפ יד ןגעוו

 םינינע ןופ גנוריפ רעד ןיא טייהיירפ עלופ יד טרעהעג דנוב םעד .

 .עיצַאזינַאגרָא ןייז ןופ
 ךיוא שידיי ףיוא רוטַארעטיל ץוחַא ןבעגוצסױרַא טכער טָאה דנוב רעד 8

 ןא ןופ טַאירַאטעלָארּפ ַא וצ ןדנעוו ךיז ,ןכַארּפש ערעדנַא ףיוא רוטַארעטיל

 םיכסמ ןענייז םעד ףיוא ןעוו ,זיולב טכער דנוב רעד טָאה עיצַאנ רערעדנַא
 םעד וצ ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןלייט עקידנכערּפשטנַא יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד

 ןופ .ק.צ ןופ םכסה םעד טימ זיולב --- דנַאל ןצנַאג םעד ןופ טַאירַאטעלָארּפ

 ,ײטרַאּפ רעד
 ,םידדצ יד ןזומ ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םוצ ןדנעוו ךיז ידכ : גנוקרעמַאב

 ,דנוב ןופ .ק.צ ןופ שינעביולרעד יד ןבָאה ,ךַאמּפָא ןיא ןײרַא ןעייג סָאװ
 "נײרַא טכער דנוב רעד טָאה ןעגנומענרעטנוא עשיטקַארּפ בילוצ (א .9

 ינַאגרָא ערענָאיצולָאװער טימ ןעגנוקידנעטשרַאפ עקילייוװטייצ ןיא ןטערטוצ

 סע עכלעוו ןגעוו ןוא ײטרַאּפ רעד ןיא ןיירַא טשינ ןעייג עכלעוו ,סעיצַאז
 ןופ רעדָא רָאפנעמַאזוצ-יײטרַאּפ םעד ןופ טָאברַאפ רעלעיצעּפס ןייק ָאטינ זיא

 דנוב ןופ .ק.צ רעד זומ גנוקידנעטשרַאפ ַאזַא רעדעי ןגעוו ,ײטרַאּפ רעד ןופ ,ק,צ

 ןיא ןעמַאװצ ןטערטסױרַא סָאד .ײטרַאּפ רעד ןופ .ק.צ םעד ןסיוו וצ ןבעג

 טזָאלרעד טשינ ןעק סעיצַאזינַאגרָא .ד.ס ןייק טשינ טימ רוטַארעטיל רעד

 טָאה ײטרַאּפ רעד ןופ .ק.צ ןופ שינעביולרעד רערעדנוזַאב ַא טיול (ב .ןרעוו
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 ןעגנוקידנעטשרַאפ עקידנרעיוד ןיא ךיוא ןטערטוצנײירַא טכער דנוב רעד
 ידכ ,ײטרַאּפ רעד ןיא ןירַא טשינ ןעייג סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא .ד.ס טימ
 .טעברַא רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ןטייז עקינייא ןליפרעד וצ םַאזניימעג

 ןעגנומיטשַאּב עלַא ןפַאשוצּפָא טכער טָאה רָאפנעמַאזוצ-ײטרַאּפ רעד 0
 ןעמונעגנָא ןענייז עכלעוו ,ןסולשַאב יד ץוחַא ,דנוב ןופ ןרָאפנעמַאזוצ יד ןופ
 בא .עיצוטיטסנָאק רעקיזָאד רעד ןופ דוסי ןכעלטקניּפ ןפיוא ןרָאװעג
 ןופ .ק.צ ןופ םישעמ זיא טינ עכלעוו ןיא ןייא טעז ײטרַאּפ רעד ןופ .ק.צ רעד
 רע טָאה ,ןרָאפנעמַאװצ ענײמעגלַא יד ןופ ןסולשַאב יד טימ הריתס ַא דנוב
 ַא (דנוב ןופ .ק.צ) םיא ןופ ןרעדָאפ וצ טכער (יײטרַאּפ רעד ןופ .ק.צ רעד)
 ,גנורעלקרעד

 -ןײרַא טּכער ײטרַאּפ רעד ןופ .ק.צ רעד טָאה ,קיטיונ זיא סע ןעוו .1
 טימ זיולב רעבָא ,דנוב ןופ ןלייט עקיצנייא טימ ןעגנואיצַאב ןיא ןטערטוצ
 ,ןעגנואיצאב עקיזָאד יד ןייז ןפרַאד סע ױזַא יוװ .דנוב ןופ ,ק.צ ןופ םכסה םעד
 / .דנוב ןופ .ק .צ רעד לַאפ ןקיצנייא ןדעי ןיא טמיטשַאב

 ןטקנוּפ-טנורג יד רַאפ ךיז ןענעכער ןטקנוּפ עטנכערעגסיוא ָאד עלַא
 רעד טימ זיולב טפַאשעגּפָא ןוא טצנַאגרעד ,ןטיבעג ןרעוו ןענעק ייז ןוא
 . .ךַאמּפָא ןיא ןיירַא ןטערט עכלעוו ,םידדצ יד ןופ המכסה רעמַאזניימעג

 סולשֲאַּב ןטױל ףרַאד טוטַאטס ןופ טקעיָארּפ רעטכַארבעגנבױא רעד
 -אזוצ ןטייוצ םעד ןרעוו טגיילעגרַאפ דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטפניפ ןופ
 ןגעוו עגַארּפ יד ןטכַארטַאב וצ (דוסי) עזַאב ַא יװ ,ײטרַאּפ רעד ןופ רָאפנעמ
 ,(+ײטרַאּפ רעד ןיא דנוב ןופ עגַאל רעד

 טמענראפ דנוב ןופ רָאפנעמַאװצ ןט5 םעד ןֹופ טכירַאב ןלעיציּפָא ןיא
 ,(+* ,ף.ַא.ד.ס.ר רעד טימ ןעגנואיצַאב יד ןגעוו עגַארפ יד טרָא עטסערג-טייוו סָאד
 עגַארפ םצע יד ןעוועג טלָאמעד זיא'ס קיטּכיװ יו ןיוש טזיײװַאב ןיילַא סָאד
 טכירַאב םעד ןופ ,ןפורעגסױרַא טָאה יז סערעטניא ןַא רַאפ סָאװ ןוא דנוב ןרַאפ
 ןבעגעגרעביא םיא ןיא ןענייז קילעפוצ טשינ ןוא ,טלוב ץנַאג סױרַא סָאד טערט
 רעבָא זיא ןָא גנַאפנָא ןופ .רעדנוזַאב טקנוּפ ןדעי ןגעוו ןעגנומיטשּפָא יד
 ןטַאגעלעד יד ןופ ןעגנומיטש ןוא ןטנַאוינ עגעדישרַאפ ץָארט זַא ,רָאלק ןעוועג
 דנוב רעד זַא ,גנוגייצרעביא עקימיטשנייא יד ןטסידנוב עלַא ייב טשרעהעג טָאה
 עיצַאזינַאגרַא עלַאנָאיצַאנ עקידנעטשבלעז א רָאפ ךיז טימ טלעטש

 -טמ עוויטַאמיטלוא יד ןעוועג זיא סָאד ןוא .,טַאירָאטעלַארּפ ןשידיי םעד ןופ
 םעד ןגעװ ןגָאלשרַאֿפ עכעלגעמ ערעדנַא עלַא ,ןטַאגעלעד עלַא ןופ גנורעד

 רעד ,לשמל --- ןויירק .ד.ס יד ןיא טרילוקריצ ןבָאה סָאװ ,דנוב ןופ רעטקַארַאּכ

 יז טקיגייאראפ סָאװ עיצַאזינַאגרָא ןַא ןיא דנוב םעד ןעלדנַאװרַאפ וצ קנַאדעג
 ףרַאד סָאװ עיטימָאק רעשינכעט ַא ןיא רעדָא ,רעטעברַא עקידנדייר-שידיי
 ,.ס יד ןשיװצ רוטַארעטיל רעשידיי ןופ גנוטיײרּפשרַאפ רעד טימ ןריפנָא
 םעד ןעלדנַאװרַאפ וצ קנַאדעג רעלַארעביל רדעמ ליפ רעד רעדָא ,ןטעטימָאק
 "וװַאק ,דנַאברַאפ .ד.ס רעריביס רעד יוװ עיצַאזינַאגרָא ענָאיַאר ןימ ַא ןיא דנוב
 םעד ןופ ןעגנורּפשעגּפָא שיטַאמָאטיױא ןענייז -- רעשיסור-ןופצ ןוא רעזַאק
 .רעוט עשידנוב יד ןופ ןייזטסואווַאב
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 ,ןפיצנירּפ-טנורג יד ףיוא טקינייאעג ךיז טָאה רָאפנעמַאזוצ רעט5 רעד

 ןַא זיא דנוב רעד; :ןפוא ןדנגלָאפ ןפיוא ייז טרילומרָאפ טכירַאב רעד סָאװ

 סַאלק ןרעדנוזַאב ַא ןופ ,ןכלעזַא סלַא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא

 ןיא טצענערגַאב ןייז טשינ ןעק דתב רעד; .."עיצַאנ רעשידיי רעד ןיא

 טלקיװטנַא רקיעב רעירפ טָאה רע ואוו ,ןעמַאר ענָאיַאר יד טימ טעברַא ןייז

 ְךיז ןעק יז רָאנ יװ טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ גנוגעװַאב יד .טייקיטעט ןייז

 דנוב ןופ ןָאפ רעד רעטנוא ךיז טריזינַאגרָא ,עכלעזַא סלַא ןרימרָאפסױא

 "נייא יד יװ ,דנַאלסור"םורד ןוא ברעמ ןפיוא ,ברעמ-ןופצ ןפיוא --- םוטעמוא

 רעד זיא ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד טקינייארַאפ סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עקיצ

 עלעיצעּפס ענייז טקידיײטרַאפ סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עקיצנייא יד ךיוא דנוב

 ןשידיי ןופ ןעמָאנ ןיא ןטערטסױרַא ןעק ןיילַא דנוב רעד זיולב .ןסערעטניא

 .(=*"רענייז רעייטשרָאפ רעד ןייז ןעק ןיילַא רע זיולב ,טַאירַאטעלָארּפ

 םעד ןופ גנוגייצרעביא רעקימיטשנייא רעקיזָאד רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא

 ,תועד-יקולח ענעדישרַאפ יד טייקיטכיוו רעייז ןרילרַאפ ,רָאפנעמַאזוצ ןט5

 תועד-יקולח ,ןטקנוּפ עקינייא ןעלדנַאהַאב םייב ןעמוקעגפיוא ןענייז סָאװ

 טָאה ןטקנוּפ טיול ןעגנומיטשּפָא יד ייב .רעטקַארַאכ ןשיטקַאט ַא ןופ רקיעב

 -סיוא יד טָאה ,ןטייהנדישרַאפ-סגנוניימ ןופ לַאפ ןיא זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז

 ןיא ןענייז סע שטָאכ ,רַאפ טמיטשעג ןטַאגעלעד טייהרעמ ענעכָארּפשעג

 עקיצנייא יד .ענעטלַאהעגּפָא ייס ,ןגעק ןעמיטש ייס ןעוועג לָאצ רעניילק ַא

 יד ןעװעג זיא ,טפַאשנדייל ערעדנוזַאב ַא ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,עגַארפ

 טשינ ןבָאה עכלעוו ,ןטַאגעלעד ןעוועג ןענייז'ס .עיצַארעדעפ ןגעוו עגַארפ

 םעד ףיוא ןעמונעגנָא ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,ןסולשַאב יד טימ ןעוועג םיכסמ

 .דס רעדנעלסור רעד ןופ יוב ןוויטַארעדעפ םעד ןגעװ רָאפנעמַאזוצ ןט4

 ךָאנ טריטסיזקע סע ןעוו ,ןעגנוגנידַאב ענעבעגעג יד ןיא טרפב ןוא ײטרַאּפ

 ןט5 םעד טרידנעמָאקער ןבָאה ןטַאגעלעד עכעלטע .גנושרעהטסבלעז יד

 עלענָאיצַאזינַאגרָא יד עיצַארעדעפ ןעמָאנ ןטימ ןפורנָא טשינ רָאפנעמַאזוצ

 םעד ןופ טייהרעמ עטסערג יד .ןוויטָאמ עשיטקַאט תמחמ דנוב ןופ רענעלּפ

 ףַארַאנַארַאּפ ןטשרע םעד .ןפרָאװעגּפָא גַאלשרָאפ םעד טָאה רָאפנעמַאזוצ

 ןופ לייט רעויטַארעדעפ ַא זיא דנוב רעד, :טגָאז סָאװ ,ןטוטַאטס יד ןופ

 20 ןופ טייהרעמ ַא טימ ןעמונעגנָא רָאפנעמַאזוצ רעד טָאה ,".ּפ.ַא.ד.ם.ר רעד

 .ןטלַאהעגּפָא ךיז ןבָאה 2 ןוא 7 ןגעק ןעמיטש

 ןדנוברַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ ייר ַא ןעמוקעגפיוא ןענייז'ס

 רָאפנעמַאזוצ ןטנָאנ ןפיוא עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד ןופ קיטקַאט רעד טימ

 דנוב רעד טלַאה סָאװ :עגַארפ יד טרינימָאד טָאה ייז ןשיוצ ..ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ

 ןיא ןביילברַאפ טשינ ןעק רע עכלעוו ןָא ,ןעגנוגנידַאב עוויטַאמיטלוא רַאפ

 רע ןָאק ןעגנורעדָאפ עכלעוו ןופ ןוא ײטרַאּפ רענײמעגלַא רעד ןופ ןעייר יד

 ידנַאהַאב רעד ייב ?ןעמעננָא טשינ ייז טעװ ײטרַאּפ יד ביוא ,ןגָאזּפָא ךיז

 ןגעו גנורעדָאפ יד זַא ,טמיטשַאב לכ-םדוק ןעמ טָאה עגַארפ רעד ןופ גנול

 ויטַאמיטלוא רעבָא .רעטקַארַאכ ןויטַאמיטלוא ןייק טינ טגָארט עיצַארעדעּפ

 רעד זַא ןעמיטשַאב סָאװ ,ןטקנוּפ יד טנעקרענָא רָאפנעמַאזצ רעד טָאה
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 -ערגַאב טשינ זיא ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא .ד.ס ַא זיא דנוב
 רעד ןיא ןיײרַא טייג ןוא ןעמַאר ענָאיַאר טימ טייקיטעט רעד ןיא טצענ
 ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןופ רעייטשרָאפ רעקיצנייא רעד סלַא ײטרַאּפ

 -נַא עלַא קיגנעהּפָא ןעוועג ןענייז ןטקנוּפ עלעיּפיצנירּפ עקיזָאד יד ןופ

 יד ןרעכיזרַאפ טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,ןטנעמָאמ עלענָאיצַאזינַאגרָא ערעד
 ןשידיי םוצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,םינינע עלַא ןגעוו ןסילשַאב וצ דנוב ןופ טכער
 עקיזָאד יד ביוא .םוטעמוא טייקיטעט עיירפ ןייז ןכַאמ ךעלגעמ ןוא ןבעל
 רעט5 רעד סָאװ -- עלענָאיצַאזינַאגרָא יד ןוא עלעיפיצנירּפ יז -- ןטקנוּפ
 טשינ ןלעװ ,עויטַאמיטלוא סלַא טרעלקרעד טָאה רָאפנעמַאװצ רעשידנוב
 טלָאמעד ,ײטרַאּפ רעדנעלסור רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןופ ןרעוו ןעמונעגנָא
 ײטרַאּפ רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ןבעלנעמַאזוצ ךעלדירפ ַא זַא ,רָאלק ןייז טעוו

 ןופ רָאפנעמַאזצ ןט2 ןפיוא דתב ןופ עיצַאגעלעד רעד .ךעלגעמ טשינ זיא
 ,גנוטלַאה עקירעהעג יד ןעמיטשַאב וצ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא .ּפ.ַא.ד.ס.ר
 ןופ עיציזָאּפ יד ןקידייטרַאפ ןוא ןריטנעזערּפער ןפוא ןקידובכב ַא ףיוא ידכ

 .דנוב
 תועד-יקולח ןפורעגסױרַא טלָאמעד טָאה סָאװ ,עגַארפ ַא ךָאנ ןעוועג זיא'ס

 :דנוב םעד ןוא .ּפַאד.ם.ר ןופ רעוט יד ןשיווצ קימעלָאּפ עפרַאש ַא ןוא
 רעט4 רעד .דנַאלסור-םורד ןיא גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןגעוו עגַארפ יד

 (ןעגנוצענערגַאב עסיוועג טימ) ןרעטיירבוצסיוא ןסָאלשַאב טָאה רָאפנעמַאזוצ
 טָאה סולשַאב רעקיזָאד רעד .,דנַאלסור-םורד ףיוא ךיוא טייקיטעט עשידנוב יד

 -יצניא ןַא טימ תוכייש ןיא טרפב ,דנוב ןגעק עצעה עתמא ןַא ןפורעגסיורַא
 .פ.ַאד.ס.ר ןופ טעטימָאק רעקיטרָאד רעד .וַאלסָאנירעטַאקעי ןיא טנעד
 -ויצ ןגעוו רעטעברַא עשידיי יד וצ ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא 1902 ףוס טָאה
 ןרָאװשג ןגיוושרַאפ ןיטולחל זיא ףורפיוא ןיא .וו.זַאא םזיטימעסיטנַא ,םזינ
 עשידנוב יד .דנוב ןופ ףמַאק רעשיטסילַאיצָאס ןוא רערענָאיצולָאװער רעד
 ןופ ףמַאק םוצ גנואיצַאב ַאזַא ןגעק ףרַאש ץנַאג ןטערטעגסױרַא זיא עסערּפ
 סעיצַאזינַאגרָא יד ןריציטקַארּפ סע סָאװ ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןטריזינַאגרָא
 טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא ןבָאה ןזיירק-ַארקסיא יד ,ּפיַא.ד.ס.ר רעד ןופ
 יד ןיא סױרַא טזייו דנוב רעד סָאװ ,טײקוװיטקַא יד טריקיטירק ייברעד ןוא
 -טשינ ןענופעג ךיז ןבָאה'ס ואוו ,דנַאלסור-םורד ןופ ןערטנעצ עלעירטסודניא
 ,תוכאלמ-ילעב ןוא רעטעברַא עשידיי קיניײװ

 ןופ ןסולשַאב יד טלייטרוארַאפ ןוא טריקיטירק ףרַאש טָאה ַארקסיא יד

 ןעזעגנייא יז טָאה ןסולשַאב ענעמונעגנָא יד ןיא .,רָאפנעמַאזוצ ןשידנוב ןט5
 עלַא יד רעטנוא .,םזילַאנָאיצַאנ ןיא דנוב םעד טקידלושַאב ןוא םיאטח יילרעלכ

 -ַאב ךיז טָאה ,רעטרעװ ענייש טימ טרעיײלשרַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,תונעט
 ןקידתונמחרבמוא ןַא ,ןקידתונשקע ןַא דנוב ןטימ ןריפ וצ טייקטיירג יד ןטלַאה
 ,ם.ַא.ד.ס.ר ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט2 םעד ןופ געט יד טקורעגנָא ךיז ןבָאה'ס .ףמַאק
 ןייז רַאפ ףמַאק ןשיטַאמַארד ַא ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא זיא דנוב םעד וואו
 ,לרוג
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 רעדנעלסור רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט2 ןפיוא "דנוכ, רעד 4
 | ײטרַאּפהעטעברַא רעשיטַארקָאמעדילַאוצַאפ

 רעט2 רעד ןביוהעגנָא ךיז (עיגלעב) לסירב ןיא טָאה 1902 ילוי 20 םעד

 .ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס רעדנעלסור רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ

 םעד ײצילָאּפ רעד ןופ גנורעטש רעד בילוצ ןעמ טָאה ןעגנוציז עכעלטע ךָאנ

 ןזייב טרעיודעג טָאה רע ואוו ,ןָאדנָאל ןייק ןגָארטעגרעבירַא רָאפנעמַאזוצ

 ,טסוגיוא 3

 ןלענָאיצקַארפ ַא ףיוא טיירגעגוצ רָאפנעמַאזוצ םעד טָאה עּפורג-ַארקסיא יד

 ןופ ןטַאגעלעד רעקינייװ סָאװ ןייז ןלָאז'ס זַא ,טגרָאזעג ןיוש טָאה יז ןוא ןפוא

 ןַא ,ןימַאלוגער םעד טלעטשעגנעמַאזוצ ױזַא טָאה יז .ןעגנוטכיר ערעדנַא

 יז טָאה ןגעקַא ,ןקילײטַאב ןענעק טשינ ךיז ןלָאז סעיצַאזינַאגרָא לָאצ עסיורג ַא

 ןענעק רימ .רעגנעהנָא ענעגייא רַאפ ןטַאדנַאמ ןייק טעװעלַאשזעג טשינ

 עכעלטע ףיוא ןזייוונָא זיולב ןליוו רימ .םיטרּפ ףיוא ןלעטשּפָא טשינ ָאד ךיז

 ײז ןשיווצ ,סעיצַאזינַאגרָא 17 טזָאלעגוצ טשינ ןעמ טָאה לכה-ךס : ןליּפשיײב

 רעקיצנייא רעד ןענופעג ךיז טָאה'ס ואוו ,שזעינָארָאװ טָאטש רעד ןופ ךיוא

 טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,יד ןשיווצ .רעטעברַא ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,טעטימָאק

 רעוועינישיק רעד ןופ טעטימָאק רעד ןעוועג ךיוא זיא ,ןטערטרַאפ ןייז

 ןטכײלַאב ליוו רע זַא ,ןעוועג זיא ןוויטָאמ ענייז ןופ רענייא .עיצַאזינַאגרָא ,ד.ס

 ןעלדנַאה ףרַאד ײטרַאּפ יד יוװ ןוא ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ יד ןופ עגַארפ יד

 -ַאב רעד ןיא .ןרָאװעג טקידירפַאב טשינ זיא גנודנעוו יד .,ןלַאפ עכלעוַא ןיא

 רעשיטסירעטקַארַאכ רעד טקורעגסױרַא לכ-םדוק טרעוו גָאזּפָא ןופ גנודנירג

 משינ טָאה עיצַאזינַאגרָא רעוװעינישיק רעד ןופ טעטימָאק רעד זַא ,!ויטָאמ

 דנוב םוצ ןוא ללּכב .ף.ַאד.ס.ר רעד וצ גנואיצַאב ןייז ךעלטקניּפ טמיטשַאב

 טעטימָאק רעוועינישיק רעד ןעק ,ןעמָארגָאּפ ןופ ענַארפ יד ךייש סָאװ ,טרפב

 טָאה'מ סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעפ יד ןשיווצ .ןעגנוצַאשּפָא עיינ ןייק ןבעג טשינ

 -וועשטירק .ב ןעוועג זיא ,טכער-גנוטַארַאב טימ טשינ וליפא ,טזָאלעגוצ טשינ

 ןיא .פיאד.ם.ר רעד ןופ רעייטשרָאפ עלעיציפָא ייוצ יד ןופ רענייא ,יקס

 -עד 57 ןעוועג ןענייז לכהיךס .,לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצַאס ןופ ָארויב

 14 ןוא (ןעמיטש 51 טַאהעג ןבָאה ייז) טכער-גנומיטשַאב טימ 42 -- ןטַאגעל

 ,טכער:גנוטַארַאב טימ

 ןופ טייו -- גנוטערטרַאפ עניילק רָאג א ןבעגעג ןעמ טָאה דנוב םעד

 ןטיױל ,רעדילגטימ ענייז ןופ לָאצ רעד טיול ןעמוקעג םיא זיא'ס סָאװ ,םעד

 דנוב םעד .גנוקריוו ןוא טייקיטעט רעשיטילָאּפ ,עיצַאזינַאגרָא ןייז ןופ חוכ

 דנַאלסור ץנַאג רַאפ ,ק.צ םעד 2) ןטַאגעלעד 5 לכה-ךס טלייטעגוצ ןעמ טָאה

 א ןופ טעטימָאק רעשיטָאטש ַא תעב ,(טעטימָאק ןשידנעלסיוא םעד 2 ןוא

 -יטכערעגמוא רעד ףיוא .ןטַאדנַאמ 2 ןעמוקַאב טָאה עיצַאזינַאגרָא רעשיסור

 רע .דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט5 ןפיוא ןיוש רעביל קרַאמ ןזיוװעגנָא טָאה טייק

 גנואיצַאב עכיילג ַא זיא עיטַארקַאמעד ןופ דוסי-טנורג רעד, :טגָאזעג טָאה

 ,רעבָא ןעעז רימ ,ןלײט-דנַאטשַאב יד וצ ץנַאטסניא רעלַארטנעצ רעד ןופ

502 



 ןפיוא ןטַאגעלעד ןקיש וצ טכער ןבָאה ןטעטימָאק עשיטָאטש עשיסור יד זַא
 -ָאק עשידנוב יד ןוא .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטייווצ ןקידנעייטשרָאפ
 ,?לַאמרָאנ טשינ זיא עגַאל אזַא ...טכער עבלעז יד טשינ ןבָאה ןטעטימ

 .קיָא רעד זַא ,ןגיוא יד ןסירעג יװַא טָאה טייקכיילגמוא עקיזָאד יד
 "עג ןימַאלוגער ןגעוו רָאפנעמַאזוצ ןטייווצ ןפיוא גנורעלקרעד ןייז ןיא טָאה
 זיא'ס .דנוב םעד יבגל גנולדנַאה ןייז ןרעפטנערַאפ וצ קיטיונ רַאפ ןטלַאה

 לָאצ יד זַא ,טנעקרענָא טָאה .ק.ָא רעד .גנורעפטנערַאפ עלעניגירָא ןַא ןעוועג

 ןַא טימ ךָאנ טרעװו סָאד רעבָא ,עניילק א עקַאט זיא ןטַאדנַאמ עשידנוב
 ןענייז סעיצַאזנַאגרָא עשיסור ליפ סָאװ ,םעד ףךרוד טריסנעּפמָאק ףדוע
 ..רָאפנעמַאזוצ םוצ ןרָאװעג טזָאלעגוצ טשינ

 רָאנ ,טלייועג יירפ ןעוועג טשינ ןיא סָאװ ,רָאפנעמַאזוצ ַאזַא ףיוא
 -עד רעשידנוב רעד ןופ עגַאל יד טָאה ,ןבילקעגוצ לענָאיצקַארפ
 -לעיצעּפס יד ןיא זױולב טשינ .ערעװש ַא ןיז טזומעג עיצַאגעל

 ץוחַא .טרילָאיא טליפעג ךיז עיצַאגעלעד יד טָאה םינינע עשידנונ
 יד ןעװעג ןענייז ,עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא תועד-יקולח יד
 ןעגנומיטש יד רעביא טרינימָאד ןבָאה סָאװ ,ןעקנַאדעג עשיטסילַארטנעצ
 םעד טזָאלרַאפ ףוסל טָאה עיצַאגעלעד עשידנוב יד ןעוו .ןטַאגעלעד יד ןופ

 טָאה ,פ.ַאיד.ס.ר ןופ דנוב ןופ טירטסױרַא םעד טרירַאלקעד ןוא רָאפנעמַאזוצ
 רעד רַאפ .טנעמָאמ ןקיזָאד םעד ןכָארטשעגרעטנוא לָאמ ייווצ קילעפוצ טשינ יז
 סעדער יד טימ קידנבױהנָא זַא ,רָאלק ןרָאװעג זיא עיצַאגעלעד רעשידנוב
 ,טקנוּפ םעד וצ ןעגנַאגרעד לענש .ּפיַא.ד.ס.ר יד !יא ,גנוקינייארַאפ ןגעוו
 סָאװ ,םזילַארטנעצ רעד .ןעגנוטלַאּפש ךעלדיײמרַאפמוא ןָא ךיז ןביוה'ס ואוו
 -ַארקסיא רעד ןופ עיידיא עטריסקיפרַאפ יד ,טפַארק-ביירט יד ןעוועג זיא
 יו ,ךָאנ רעירפ ןייצ עשירָאטַאטקיד עקיסייב ענייז ןזיווַאב טָאה ,עּפורג
 .עיצקַארפ עשיטסיװעשלָאב יד טעדליבעגסיוא ךיז ײטרַאּפ רעד ןיא טָאה'ס

 עויטַארעדעּפ יד זיולב טשינ ןזָאלרעד טנעקעג טשינ טָאה םזילַארטנעצ רעד

 רעקינייוורעמ ןופ עיידיא יד וליפא רָאנ ,ױב-ײטרַאּפ םעד עגונב עיידיא
 -קַארּפ רעד ןיא טייקידנעטשבלעז ןופ עיידיא יד וליפא ,עימָאנָאטױא רעטיירב
 ,דמערפ ןעוועג םיא זיא טייקיטעט 'ּועשיט

 ,ןענינעל ןופ ןַאלּפ ןלענָאיצַאזינַאגרָא םעד ןופ ןרעק דעד ןעוועג זיא סָאד
 ןוא וָאנַאכעלּפ טציטשעג טייצ רעטשרע רעד ןופ ךשמ ןיא טָאה'ס ןכלעוו
 יד רַאפ .ןגָאלָאעדיא ןוא רעריפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ענעעזעגנָא ערעדנַא
 ןפיוא טריפעג ןענינעל טימ ןעמַאזוצ ןבָאה סָאװ ,סעקיוועשנעמ עקיטפנוקוצ
 שטָאכ ןביילברַאפ דנוב םעד ייב לָאז'ס זַא ,םעד ןגעק ףמַאק םעד רָאפנעמַאזוצ
 רעד ןיהואוו רָאלק ןרָאװעג הגרדהב רָאנ זיא ,טייקידנעטשבלעז ןופ טשער ַא
 דָארלעסקַא ןוא וָאטרַאמ וליפא .טריפ םזילַארטנעצ רענעבירטעגרעביא

 טביירט ןינעל ןיהואוו ןענַאטשרַאפ רָאפנעמַאזוצ ןופ ףוס עמַאס םוצ טשרע ןבָאה
 דנוב ןופ עיצַאגעלעד יד .םיא ןגעק ןטערטעגסױרַא ןענייז ייז ןוא ײטרַאּפ יד

 גנוטלַאּפש רעד ןופ טקַא ןטצעל םעד ייב קידנזעונָא ןעוועג טשינ ןיוש זיא

 ןופ עיצַאגעלעד יד .סעקיוועשנעמ ןוא סעקיװעשלָאב ףיוא --- .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ
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 ןצנַאגניא טָאה רָאפנעמַאװצ רעד) גנוציז רעט27 רעד ןופ קעװַא זיא דנוב
 ןעגנוציז 27 טַאהעג

 -עג ןענייז יירד ,ןשטנעמ 6 ןופ ןענַאטשַאב זיא דנוב ןופ עיצַאגעלעד יד
 יַאסיא ,(חנ) יענטרָאּפ לאיתוקי :.ק.צ ןופ רעייטשרָאפ ,דנַאלסור ןופ ןעמוק
 טריפעג ןבָאה יירד ןוא (רעביל קרַאמ) ןַאמדלָאג לאכימ ,(ןידוי) טַאטשנעזײא
 -ָאק רימידַאלװ ,רעמערק ידַאקרַא :טעטימָאק ןשידנעלסיוא ןיא טעברַא יד
 .ף.ַא,ד.ס.ר ןופ ,ק.צ ןטשרע ןופ דילגטימ ַא יו .םעדעמ רימידַאלוװ ,יקסווָאס
 ענייז ןיא .(טכער-גנוטַארַאב טימ טַאגעלעד ַא ןעוועג רעמערק ידַאקרַא זיא
 ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןטַאגעלעד יד ןופ זַא ,םעדעמ טלייצרעד תונורכז
 טָאה רע רָאנ ,ךעלדירפ טמיטשעג זיולב טינ ןעוועג טַאטשנעזייא זיא ,דנַאלסור
 ערעטיב יד .ךיז ןדיירוצפיונוצ טייקכעלגעמ רעד ןיא טביולגעג שיטסימיטּפָא
 זַא ,טגייצרעביא ןטַאטשנעזיא רעבָא טָאה רָאפנעמַאזוצ םעד ןופ גנורַאפרעד
 טייהרעמ רעטקַאּפמָאק רעד ןוא דנוב ןשיווצ זַא ,ךעלגעממוא זיא םכסה ַא
 ,טנַאװו עביוט ַא טייטש .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ

 -רַא ריא ןוטעג עיצַאגעלעד עשידנוב יד טָאה ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ
 טרעדָאפעג ןבָאה סָאד יו ,עיגעטַארטס ריא קידתונשקע טריפעג ןוא טעב 0

 -סױרַא ךיז טָאה ָאד ןוא .רָאפנעמַאזוצ ןט5 םעד ןופ ןטכַאמלופ עריא ריא ןופ =;
 -ףמַאק יד ןוא טסיײג-ףמַאק רעד ץנַאלג ןלופ ןיא ןוא סָאמ רעלופ ןיא ןזיוועג

 ייז רַאפ ןעוועג זיא דנוב ןופ ןָאפ יד .רעיײטשרָאפ עשידנוב יד ןופ גנורַאפרעד
 ןעגנוקידלושַאב ןוא ןפירגנָא יד ןופ קורד םעד רעטנוא ןלָאז ייז זַא ;רעיײט וצ
 ןיא .דנוב ןופ טכער-ץנעטסיזקע יד ןוא ןָאפ יד ןקידייטרַאפ וצ ןגָאזּפָא ךיז
 דנוב ןופ עיצַאגעלעד יד טָאה רָאפנעמַאזוצ ןפיוא טעברַא-גנוקידייטרַאפ רעד
 .רעביל קרַאמ ןקירָאי-;22 םעד סנטסָאּפ עטשרעדָאפ יד ףיוא טקורעגסױרַא
 רעדנצנעלג ןייז ,טנעמַארעּפמעט רעכעלטפַאשנדיײיל ןייז ,םזַאיזוטנע רעגנוי ןייז

 טקורעגסױרַא טַאהעג רעירפ ןיוש ןרעביל ןבָאה טנַאלַאט רעשירָאטַארָא
 -רעסיוא ןַא טליּפשעג ןיוש רע טָאה ,ןרָאי ןיא גנוי םגה .טנורגרעדָאפ ןיא
 -לַאיצָאס רעדנעלסור רעד ןופ םורָאפ םעד ףיוא טציא ןוא ,לָאר עכעלנייוועג
 עטנעקרענָא יד ןופ רענייא ןרָאװעג דלַאב רעביל קרַאמ זיא עיטַארקָאמעד
 -עג ןעוועג ןענייז'ס ןעמעוו טימ ,גנוגעװַאב ,ד.ס רעד ןיא ןרוגיפ עלַארטנעצ
 -נַא ןוא יקצָארט ,ווָאטרַאמ ,ןינעל ,ווָאנַאכעלּפ ןטסעמרַאפ וצ ךיז ןעגנואווצ
 ,ערעד

 רימידַאלװ סעדער טימ ןטערטעגסױרַא ןענייז ןרעביל טימ ןעמַאזוצ
 ; רענדער רעטכַארטעגכרוד ַא ,רעקיטילַאנַא רענעטלַאהעגסיוא ןַא ,יקסווָאסָאק
 רעלופטנַאלַאט רעגניי רעד ןוא ,חנ רעקיטקַאט רעקיאור ,רענערַאפרעד רעד
 ,םעדעמ רימידַאלוװ

 ןעוועג זיא ,דנוב ןופ ןעמָאנ ןיא טדערעג ןבָאה סָאװ ,יד ןופ עגַאל יד
 -רָאפ עטסנעעזעגנָא יד ךיז ןגעק טַאהעג ןבָאה ייז .עטכייל ןייק טשינ טייוו
 -עלּפ ןטערטעגסױרַא ןענייז דנוב ןגעק .גנוגעװַאב .ד.ס רעד ןופ רעייטש
 -מוא ןַא ןוא ןשינעטנעק עסיורג טימ רענדער רענערַאפרעד ַא -- ווָאנַאכ
 -טרַאה ,רעטסואווַאבליצ ןוא רעקידתונשקע רעד ;טעטירָאטיױא רערַאבטײרטשַאב
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 ןוא ןשיטילַאנַא-ףיט ,ןכעלגנירדכרוד ןייז טימ וָאטרַאמ ; ןינעל רענרענייטש
 -עגסיוא ךיז טלָאמעד ןיוש טָאה סָאװ ,יקצָארט ;קנַאדעג ןטרילומרָאפ-ןייפ
 ,טציא וליפַא .טרָאװ םענעפילשעג ןוא ןטמרָאפעגסיוא-טוג םעד טימ טלייט
 -ַאוצ ןט2 ןופ ןלָאקָאטָארּפ יד טנעייל ןעמ ןעוו ,םורַא ןרָאי רעקילטנעצ ןיא
 ַא רַאפ סָאװ ףיוא ןוא טייקידריוו ַא רַאפ סָאװ טימ ,ןעז ןעמ ןעק ,רָאפנעמ
 רעד ןיא ךַאז רעייז טקידיײטרַאפ ןבָאה דנוב ןופ רעייטשרָאפ יד ָאווינ ןכיוה
 לופ ןעוװעג זיא ,ןייטשרַאפ ןוא ןרעה טלָאװעג טינ טָאה סָאװ ,עירָאטידיױא
 ,,,טמיטשעג ךעלטנייפ ןוא ןלייטרוארָאפ טימ

 ןפיוא עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד רַאפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עבַאגפיוא יד
 "יז רעטשרע רעד ףיוא .עטריצילּפמָאק ַא ןעוועג זיא ,רָאפנעמַאזוצ-ייטרַאּפ
 טרָא םעד ןגעוו עגַארפ יד זַא ,גַאלשרָאפ ַא ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא זיא גנוצ
 יד .גנונעדרָא-גָאט ןופ עגַארפ עטשרע יד ןייז לָאז ײטרַאּפ רעד ןיא דנוב ןופ
 טשינ ןוא לַאמרָאנ טשינ זיא סָאד זַא ןטלַאהעג טָאה דנוב ןופ עיצַאגעלעד
 ףרַאד ,םַארגָארּפ-ייטרַאּפ סָאד ןעמעננָא ףרַאד רָאפנעמַאזוצ רעד .קיסעמקעווצ
 -ַאגרָא םעד ןטעברַאסיױא םעדכָאנ ןוא טייקיטעט ןגעוו ןטכירַאב ןרעהסיוא
 טקנופ םייב ,טייצ עקיסַאּפ יד ןייז טעװ טלָאמעד .טוטַאטס ןלענָאיצַאזינ
 םורַא .דנוב ןגעוו עגַארפ יד ןעלדנַאהַאב וצ ,ײטרַאּפ רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא
 טימ זיא ףוסל .ןעגנוציז ייווצ ףיוא עטַאבעד עגנַאל ַא טריפעג ךיז טָאה םעד
 וצ דנוב ןגעוו עגַארפ יד ןרָאװעג ןסָאלשַאב ןגעק 10 ןוא רַאפ ןעמיטש 0
 -נָאק ןכָאנ טקנוּפ רעט2) .גנונעדרָא-גָאט ןופ טקנוּפ ןטשרע סלַא ןעלדנַאהַאב
 גנוציז רעטרעפ רעד ףיוא .(ןימַאלוגער םעד ןעמעננָא ןוא ךיז ןריאוטיטס
 טרירעפער עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד ןופ ןעמָאנ ןיא רעביל קרַאמ טָאה
 ןעגנוציז 2 עקידרעירפ יד) .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןיא דנוב ןופ טרָא ןגעוו עגַארפ יד
 ןוא ןרעהסיוא טימ ,ןימַאלוגער םעד ןעמיטשַאב ןטימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןענייז
 ןוא ןעגנוטיירגוצ יד ןגעוו טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןופ טכירַאב םעד ןריטַאבעד
 ,(רָאפנעמַאזוצ ןופ לעטשנעמַאזוצ

 -ַאוצ ןופ טייהרעמ יד זַא ,ןזיװעגנָא רעביל טָאה טַארעּפער ןייז ןיא
 עסערּפ רעד ןיא םגה .ןינע םעד ןגעוו גנוניימ עקיטרַאפ ַא ןיוש טָאה רָאפנעמ
 טשינרָאג ןעמ טָאה ןינע ןופ ךות ןגעוו רעבָא ,קימעלָאּפ עפרַאש ַא ןעוועג זיא
 ןעוועג ןענייז'ס ױזַא יו קילברעביא ןכעלטכישעג ַא ןבעגעג טָאה רע .טגָאזעג
 ןרָאי ענעגנַאגרַאפ יד ךשמב .ּפיַאד.ס.ר ןוא דנוב ןשיװצ ןעגנואיצַאב יד
 .עימָאנָאטױא קורדסיוא ןטימ םיכסמ טשינ ןענייז רימ : טגָאזעג רע טָאה ייברעד
 ןקיטרַאנדישרַאפ ַא ןגײלנײרַא םיא ןיא ןעק'מ ןוא זיצערּפ טשינ זיא רע לייוו
 ,עיצַארעדעפ ןימרעט ןרַאפ ןייא טשינ ךיוא רעבָא ךיז ןלעטש רימ .טלַאהניא
 יד טריזילַאנַא טָאה טנערעפער רעד .רָאלק טשינ ױזַא טקנוּפ זיא סָאװ
 םעד ןוא ײטרַאּפ רענײמעגלַא רעד ןשיװצ ןעגנואיצַאב עכעלגעמ ענעדישרַאפ
 יד ןופ ןוא ןסערעטניא-ײטרַאּפ ענײמעגלַא יד ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ -- דנוב
 -:ַא יד טימ ענייא ןריזינָאמרַאה ןפרַאד ייז זַא ,טנָאטַאב ןוא ןלייט ערעדנוזַאב
 רעט5 רעד סָאװ ,טקעיארּפ-טוטַאטס םעד טעדנירגַאב טָאה וע ...ערעד
 ןעגנואיצַאב יד ןלעטשוצקעװַא ליצ ןטימ ןעמונעגנָא טָאה דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ
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 "עב ַא ןיא עיצַארעדעפ זַא ,ןעועג זיא ריפסיוא רעד .תודוסי עטנוזעג ףיוא

 טימ הריתס ןיא טשינ זיא עיצַארעדעּפ ןוא ,עימָאנָאטױא יוװ םרָאפ ערעס

 ןטערטרַאפ ףרַאד דנוב רעד זַא ,ןזיװעגנָא ייברעד טָאה רע .עיצַאזילַארטנעצ

 זיולב ךיז ןצענערגַאב טשינ רעבָא ,ןכלעזַא טלַא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד

 ןרירָאנגיא טשינ ףרַאד ײטרַאּפ ענײמעגלַא יד יו טקנוּפ ,םינינע עשידיי טימ

 טָאה עיצַאנ רעטמיטשַאב ַא ןופ טַאירַאטעלַארּפ רעד; .םינינע עשידיי יד

 ַא רטנעצ ןיא טעז רע ןעװ ,ןצנעדנעט עשיטסילַארטנעצ טלָאמעד זיולב

 עלַאנָאיצַאנ עלעיצעּפס ענייז טרפב ןוא ןעמעלבָארּפ ענייז עלַא ןופ גנוזייל

 ןופ דוסי םעד ףיוא עיצַאזינַאגרָא עמָאנָאטױא ןַא קידנפַאש ,ןשינעפרעדַאב

 רימ ןטכינרַאפ ,רטנעצ ןופ ןשינעפרעדַאב עלַאנָאיצַאנ עקיזָאד יד ןלייטסיוא

 ןעיצ רימ רָאנ ,ןעגנובערטש עשיטסילַארטנעצ ענייז זיולב טשינ םעד טימ

 "נָאק ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןצנַאג ןופ ןעגנובערטש עקידללוכ יד ןופ ּפָא םיא

 ןייז ןיא ןגַארפ עלַאנָאיצַאנ-לָאמש יד ףיוא טײקמַאזקרעמפיוא ןייז ןרירטנעצ

 יד ןופ ןעמעלבָארּפ ענײמעגלַא יד ןלײטּפָא ַאזַא .עיצַאינַאגרָא רענעגייא

 יָאד יד טעטכינרַאפ עיצַאזינַאגרָא עוויטַארעדעּפ ַא .ךעלדעש זיא עלַאנָאיצַאנ

 .?עיצַאזילַארטנעצ תבוטל ערעדנַא יװ רעמ אלימב זיא ןוא גנולייטעצ עקיז

 לָאז דנוב רעד זַא ,םעד ןגעק לעמרָאפ טגָאזעגסױרַא ךיוא ךיז טָאה רעביל

 "קע ןייז זַא רעדָא עיצַאזינַאגרָא-ןָאיַאר ַא ןופ סוטַאטס םוצ ןרעוו טריצודער |

 רעד .(שידיי) וויטָאמ-ךַארּפש ןטימ זיולב ןרעו טקיטכערַאב לָאז ץנעטסיז

 -ערּפער ייז ןוא רעטעברַא עשידיי יד ןשיוװצ טעברַא ןייז ןריפ ףרַאד דנוב

 (+ןצענערג ענָאיַאר ןוא ךַארּפש ןופ קיגנעהּפָאמוא ןריטנעז

 רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ םוצ ןעמוקעג זיא דנוב ןופ עיצַאגעלעד יד ןעוו

 ןגָאלשרעד וצ סעּפע ידכ זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיילג יז טָאה ,ײטרַאּפ רעניײמעגלַא

 סָאװ ,טקעיָארּפ-טוטַאטס םעד ןיא ןעגנורעדנע עסיוועג ןגָארטנײרַא יז ףרַאד ,ךיז

 טָאה עגַאל יד זַא ,םעד ןגעוו .ןעמונעגנָא טָאה דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ רעט5 רעד

 עריא ןיא ןעגנורעדנע עקיטכיוו עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד ןופ טרעדָאפעג

 -יפָא רעד ךעלקירדסיוא טנָאמרעד ,ןעגנורילומרָאפ ןוא ןעגנוטערטסױרַא

 .ןזיװעגנָא זיא טרָאד .עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד ןופ טכירַאב רעלעיצ

 טָאה רעביל קרַאמ סָאװ) עיצַאגעלעד רעד ןופ טַארעפער ןטשרע םעד ןיא זַא

 טלדנַאהַאב טָאה טנערעפער רעד תעב ,ןגיוא יד ןיא ךיז טפרַאוו; (ןטלַאהעג

 רעבירַא לָאמליײט זיא סָאװ ,טייקיטכיזרָאפ ַא ,עיצַארעדעפ ןגעוו ענַארּפ יד

 יד סָאװ ,םעד ןופ טַאטלוװער ַא ןעוועג זיא סָאד ,?טײקנסָאלשטנַאמוא ןַא ןיא

 ,ןטקנוּפ יד טקעיָארּפ-טוטַאטס ןופ ןפרַאװאוצסױרַא ןסָאלשַאב,, טָאה עיצַאגעלעד

 ןקורסױרַא; ןוא "?עיציזָאּפ עלעיּפיצנירּפ רעזנוא רעטנוא ףרַאש ןכיירטש סָאװ

 עשיטקַארּפ יד רָאנ ,עיצַאזינַאגרָא ןופ ּפיצנירפ םעד טינ ןַאלּפ ןטשרע ןפיוא

 ןבָאה ,טכירַאב רעד רעטייו טגָאז ,סולשַאב םעד טימ, ..."ןעגנורעדָאפ

 -נעמַאזוצ רעזנוא ןופ ןליוו םעד ןעוועג רבוע ,ךעלדנעטשרַאפ-טסבלעז ,רימ

 ץלַא ןוט וצ קיטיונ טגנידַאבמוא רַאפ ןטלַאהעג ןבָאה רימ רעבָא; ..."רָאפ

 -צעל רעד זיב ןבעגכָאנ ןוא גנודיישעצ ַא ןדיימסיוא ידכ ,ךעלגעמ זיא'ס סָאװ

 ."טייקכעלגעמ רעט
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 ןטשרע םעד טזָאלעגסױרַא ןגַאלשרָאפ עריא ןופ טָאה עיצַאגעלעד יד
 יד ;",ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ לייט רעװיטַארעדעּפ ַא זיא 'דנוב' רעד, : ףַארגַארַאּפ
 ןופ לײטנָא ןטימ רָאנ זַא ,טגָאז סָאװ ףַארגַארַאּפ ןטייווצ ןופ טפלעה עטייווצ
 -ַארּפ ןצנַאג ןופ ןעמָאנ ןיא ןעגנוטערטסױרַא רַאבזָאלרעד ןייז ןענעק דנוב
 רעד קיטעט ךיוא זיא'ס ואוו ,עירָאטירעט רעטמיטשַאב ַא ןופ טַאירַאטעל
 ןסילש סָאװ ,םידדצ יד; רעטרעוו יד ןרָאװעג ןטיברַאפ ךיוא ןענייז'ס .דנוב
 ןיא ןײרַא ןעייג סָאװ ,ןלייט יד; :רעטרעװ יד טימ "ךַאמּפָא ןַא ךיז ןשיווצ
 -:ירּפ יד טרעטשעצ טָאה --- טכירַאב רעד טגָאז --- ץלַא סָאד .?ײטרַאּפ רעד
 -ער םעד טלעטשעג טָאה ,טוטַאטס רעזנוא ןופ טײקנטלַאהעגסױא עלעיּפיצ
 ןעגנואווצעג םיא טָאה ןוא ,עגַאל רערעווש רעייז ַא ןיא דנוב ןופ טנערעפ
 ,(:= ?טקנוּפדנַאטש ןשיטקַארּפ ןוא ןלעיּפיצנירּפ םעד ןשיווצ ןרירווַאל, וצ

 עשידנוב יד טָאה ןוויטָאמ ןוא ןדנעטשמוא עלַא יד ןופ טַאטלוזער ןיא
 ,טקנוּפ-טּפיױה רעד ואוו ,טוטַאטס ןופ טקעיָארּפ ַא ןגָארטעגנײרַא עיצַאגעלעד
 -ַארקַאמעדלַאיצַאס יד זיא דנוב רעד, :יװַא טגנילק ,ייוצ ףַארגַארַאּפ רעד
 טשינ טייקיטעט ןייז ןיא זיא ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא עשיט
 ײטרַאּפ רעד ןיא ןיירַא טייג ןוא ןצענערג"ןָאיַאר םוש ןייק טימ טצענערגַאב
 -גירּפ םעד רַאפ ,?טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ רעייטשרָאפ רעקיצנייא רעד סלַא
 רענײמעגלַא רעד ןוא דנוב ןשיװצ ןעגנואיצַאב יד טרילומרָאפ סָאװ ,ּפיצ
 -עג טָאה ןטקנוּפ עשיטקַארּפ-לענָאיצַאזינַאגרָא ערעטייוו יד רַאפ ןוא ײטרַאּפ
 -ןעמַאװצ ןופ ןעגנוציז יד ףיוא ףמַאק םעד דנוב ןופ עיצַאגעלעד יד טריפ
 ,(+' רָאפ

 זיא רע .עגַארפ רעד ןגעו טנערעפערָאק רעד ןעוועג זיא װָאטרַאמ
 ןשידנוב ןגעוו .דנוב ןופ גנולעטשנייא רעד ןגעק ןטערטעגסױרַא ףרַאש
 טניפעג טקעיָארּפ םעד ןופ דוסי ןיא; :טגָאזעג רע טָאה טקעיָארּפ"טוטַאטס
 עקידנעטשבלעז ַא קיטיונ זיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןרַאפ זַא ,הנווכ יד ךיז
 ןסערעטניא עלַאנָאיצַאנ יד ןטערטרַאפ לָאז סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עשיטילָאּפ
 קיגנעהּפָאמוא ,עיטַארקָאמעדילַאיצַאס רעדנעלסור רעד ןופ ןעייר יד ןיא
 -ָאטיױא רעדָא עוויטַארעדעפ ףיוא יײטרַאּפ יד ןריזינַאגרָא ןגעוו עגַארפ רעד ןופ
 לײט רערעדנַא רעדָא רעד זַא ,ןוָאלרעד טשינ רימ ןענעק ,תודוסי עמָאנ
 -ַאנ ,עלענָאיסעּפָארּפ ןופ רעייטשרָאפ רעד ןייז ןענעק לָאז ײטרַאּפ רעד ןופ
 -ָארּפ ןופ ןטכיש זיא טשינ עכלעוו ןופ ןסערעטניא-ןּפורג רעדָא עלַאנָאיצ
 יד ןליּפש ןסערעטניא-ןסָאלק עניײמעגלַא יד ןופ קילבנָא ןיא .טַאירַאטעל
 -סיורַא ךיז טָאה רע .."לָאר עטנדרָאעגרעטנוא ןַא ןדישרעטנוא עלַאנַאיצַאנ
 ןבָאה'ס סָאװ ,יד ןופ רעטיירב ןייז לָאז סָאװ ,עימָאנָאטױא ןַא רַאפ טגָאזעג
 םוש ןייק טָאה עימָאנָאטױא עטרעטיירברַאפ ַא רעבָא, ,ןטעטימָאק עקיטרָא
 -רָא עלַאנָאיצַאנ יד רַאפ ןענעקרענָא ןופ ּפיצנירּפ ןטימ טשינ סעמַאזניימעג
 ,עיצולָאזער ַא ןגָאוטעגנײרַא טָאה וװָאטרַאמ .?טפַאשרעיײטשרָאפ סעיצַאזינַאג
 רעד זַא ,גנוגייצרעביא עפיט; יד ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא זיא'ס רעכלעוו ןיא
 -סור ןוא ןשידיי ןשיװצ ןעגנואיצַאב עלענָאיצַאזינַאגרָא יד ןופ יוברעביא
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 -טנזעו ַא ןעועג טלָאװ תודוסי עוויטַארעדעּפ ףיוא טַאירַאטעלָארּפ ןשידנעל

 יד ןופ גנורעטנענרעד רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעלופ רעמ ַא רַאפ גנורעטש עכעל

 ימוא טלָאװ ןוא ןסָאר ענעדישרַאפ יד ןופ רעירַאטעלָארּפ עקיניזטסואווַאב

 ןסערעטניא יד רַאפ טסולרַאפ ןרעיוהעגמוא ןַא ןעוועג םרוג ךעלדיימרַאפ

 יּפָא ..."דנַאלסור ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ טרפב ןוא םענײמעגלַא ןופ

 ,רָאפנעמַאװצ רעד טמיטשַאב ,עיצַארעדעפ ןגעװ קנַאדעג ןדעי קידנפרַאוװ

 רעמָאנָאטױא ןַא יו .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעטקינייאעג רעד ןיא ךיז טניפעג דנוב רעד זַא

 ןרעװ טמיטשַאב ןפרַאד עימָאנָאטױא רעד ןופ ןצענערג יד ,לײט-דנַאטשַאב

 טָאה ווָאטרַאמ) .(:י טוטַאטסיײטרַאּפ םענײמעגלַא םעד ןטעברַאסיוא ןתעב

 ןייז םיכסמ טלָאװעג טשינ ןוא ןסַאר ףירגַאב םעד טצונַאב עיצולָאזער ןייז ןיא

 עיצַאנ ןוא עסַאר זַא ,ןזיועגנָא טָאה רעביל .סעיצַאנ ףיוא ןטייברַאפ וצ םיא

 .(ןפירגַאב ענעדישרַאפ ןענייז

 ןעמונרַאפ ןבָאה ייז -- עגנַאל ןעוועג ןענייז עגַארפ רעד ןגעוו ןטַאבעד יד

 עכעלטע וצ לייט ַא ,רענדער 20 טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס .ןעגנוציז 4 רעביא

 "עג סװָאטרַאמ טציטשעגרעטנוא ןבָאה ייז ןופ בור רעסיורג רעד .לָאמ

 ןבָאה דנוב ןגעק ןטערטעגסױרַא ןענייז סָאװ יד .עיצולָאזער ןוא ןעקנַאד

 ערעדנַא ןוא םזילַאנָאיצַאנ ,םזיטַארַאּפעס ןטשרמולכ ןייז ןגעו טדערעג

 יד ןשיװצ טעברַא ןַא ןריפ ףרַאד ןעמ זַא ,טנעקרענָא ןבָאה ייז ,"?םיאטח;

 ,עיסימָאק-ךַארּפש עשינכעט ַא גונעג זיא םעד רַאפ רעבָא ,רעטעברַא עשידיי

 דנוב רעד .עיצַאזינַאגרָא עשידיי ערעדנוזַאב ןייק קיטיונ טשינ רָאג זיא'ס ןוא

 "עג ןטַאגעלעד עשידנוב יד ןבָאה -- טײקלַאמרָאנמוא עשירָאטסיה ַא זיא

 ַא טימ דנוב םעד ןצענערגַאב טעװ יײטרַאּפ יד יצ, .ןטייז עלַא ןופ טרעה

 עשידנעלסורלַא יד סלַא ןענעקרענָא םיא טעװ יז רעדָא ןָאיַאר ןטמיטשַאב

 ןיא -- ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא עיצַאטיגַא ןוא עדנַאנַאּפָארּפ ןופ עיצַאזינַאגרָא

 ,ײטרַאּפ רעד ןופ לייט רעטנדרָאעגרעטנוא ןַא ןייז דנוב רעד ףרַאד ןלַאפ עדייב

 "עג טָאה ךַאמּפָא ןַא טסילש'מ ןעמעװ טימ ,דצ ַא טשינ ןוא

 רעד זַא ,קנַאדעג סװָאטרַאט טציטשעג טָאה רע .יקצָארט טגָאז

 יַאגֹרָא עשיטילָאּפ עקידנעטשבלעז סלַא ןריטסיקע טשינ ףרַאד דנוב

 יָארּפ ןשידי םעד ײטרַאּפ רעד ןיא רָאפ טלעטש סָאװ ,עיצַאזינ

 עלופ ַא ךעלקריו טשרעה זנוא ןשיוװצ, :טגָאזעג טָאה ןינעל .,טַאירַאטעל

 ןקעדרַאפ ןקיטסעפַאב שידירוי טשינ יז ןפרַאד רימ ןוא טייקדמערפענּפָא

 ןענעקרענָא טרידיצעד ןפרַאד רימ .ריא טימ ןפמעק רָאנ ,טַאלבנגייפ ַא טימ

 וצ ןייג ןסָאלשטנַא ןוא טסעפ טייקיטיונ עטגנידַאבמוא יד ןרעלקרעד ןוא

 ףיוא ךיילג ּפיצנירּפ ןיא ּפָא ןפרַאװ רימ סָאװרַאפ טָא .טייקינייא רעטסגנע רעד

 ערעייז ןטלַאהעג ךיוא ןבָאה טסייג ןבלעז ןיא ,(=: ?עיצַארעדעפ ַא לעװש רעד

 טשינ ךיז ןבָאה ייז ,ןטַאבעד יד ןיא רעמענלײטנָא ערעדנַא יד סעדער

 רעד ןיא ןוא עיצַאטנעמוגרַא רעד ןיא זיולב רָאנ ,ךות ןיא טדיישעגרעטנוא

 ,טייקפרַאש
 לָאמ 2 וצ טדערעג ןטַאבעד יד ןיא ןבָאה ןטַאגעלעד עשידנוב יד ןופ

 םינָאדװעסּפ ןרעטנוא) חנ .רעביל -- לָאמ ליפ ןוא יקסווָאסָאק ,(יענטרָאּפ) חנ
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 ,רענדער עקינייא טימ טריזימעלָאּפ סעדער ענייז ןיא טָאה (ןָאסמַארבַא --
 שלַאפ ַא ןיא דנוב ןופ טייקיטעט יד ןלעטשוצרָאפ טימַאב ךיז ןבָאה עכלעוו
 ,טײרדרַאפ ןבָאה ייז סָאװ ,ןטקַאפ ייר ַא טלעטשעגטסעפ טָאה רע ןוא טכיל
 "דנַאטש ןשידנוב םעד טעדנירגַאב טָאה (ןַאמּפָאה -- םינָאדוװעס9ּפ) יקסוװוָאסָאק
 -- רענדער עקינייא טימ טריזימעלָאּפ ןוא ןגַארפ-טיירטש יד ןיא טקנוּפ
 :טגָאזעג טָאה רע .יקצָארט טימ ןוא וװוָאטרַאמ טנערעפערָאק ןטימ רקיעב
 ןטכינרַאפ וצ ץנעדנעט ערָאלק ַא טקעלּפטנַא ךיז טָאה רָאפנעמַאזוצ ןפיוא;
 ןופ סעדער עלַא ןיא ןגָאלשעגכרוד ךיז טָאה ץנעדנעט עקיזָאד יד .דנוב םעד
 ךרוד ןענייז סעדער עקיזָאד יד סָאװ ,זיא שיטסירעטקַארַאכ, .."רענדער יד
 -ָאלּפַא עכעלטניירפ טימ ןרָאװעג ןעקנָאשַאב רָאפנעמַאזוצ ןופ טייהרעמ רעד
 ,(63 "ןטנעמסיד

 רעשידנוב רעד ןופ ןעמָאנ ןיא רעביל קרַאמ טָאה סעדער עלַא יד ךָאנ

 -טוטַאטס ןשידנוב ןיא ןעגנורעדנע ערעטייוו ךָאנ ןגָארטעגנײרַא עיצַאגעלעד
 -עיציפָא רעד .טייהרעמ רעד ןופ טפַאשרענגעק יד ןכַאװשוצּפָא ידכ ,טקעיָארּפ
 רעד בילוצ, :םעד ןגעוװ טגָאז עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד ןופ טכירַאב רעל

 וצ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה; .."דנוב ןגעק גנומיטש רעכעלטנייפ טסרעסיוא
 רבוע עיצַאגעלעד יד טָאה לָאמ ןטייווצ םוצ ..."החנה עקידרעטייוו ַא ןכַאמ
 ןיולב טזָאלעגרעביא ןוא דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט5 ןופ ןטכַאמלופ יד ןעוועג

 -מוא ןטלַאהעג ןבָאה רימ סָאװ; ענעי -- םוטַאמיטלוא ןופ ןטקנוּפ עקינייא
 וװָאנַאכעלּפ ןוא וװָאטרַאמ .(:* "דנוב ןופ ץנעטסיזקע רעד רַאפ קיטיונ טגנידַאב
 ןענייז גַאלשרָאפ םעיינ םעד ןיא שטָאכ; ,ןגעק רעדיוו טגָאזעגסױרַא ךיז ןבָאה
 רעד טגיל דוסי ןייז ןיא רעבָא -- ווָאנַאכעלּפ טגָאזעג טָאה --- תוחנה ןַארַאפ
 ,(=+ ?ּפיצנירּפ רעוויטַארעדעּפ

 ןענינעל ןופ טציטשעגרעטנוא ,ווָאטרַאמ טָאה עטַאבעד רעד ןופ ףוס םייב
 -ָארּפ-טוטַאטס רעשידנוב רעטרעדנעעג רעד זַא ,ןגָאלשעגרָאפ ,ערעדנַא ןוא
 -גָאט ןופ טקנוּפ ןט6 םייב טשרע טמיטשענּפָא ןוא טכַארטַאב ןרעוו לָאז טקעי
 ןעמיטשּפָא זיולב ןעמ לָאז טציא ,(ײטרַאּפ רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא) גנונעדרָא
 זיולב ןעמ ףרַאד טציא זַא ,םעד טימ טריװיטָאמ סע טָאה רע .עיצולָאזער ןייז
 -ַאזינַאגרָא טשינ ןוא עיצַארעדעפ רעדָא עימָאנָאטױא :ּפיצנירּפ ַא ןעמיטשּפָא
 -נטיו .םעד ןגעק טדערעג ןבָאה יקסװָאסָאק ןוא רעביל .םינינע עלענָאיצ
 עשידנוב יד טָאה ,גַאלשרָאפ סוװָאטרַאמ ןעמעננָא טעו טייהרעמ יד זַא ,קיד
 וצ ,עיצולָאזער סװָאטרַאמ וצ גנורעסעבסיוא ןַא ןגָארטעגניײרַא עיצַאגעלעד
 יד .גנואיצַאב עשירענגעק-ןכָארּפשעגסױא ןַא טַאהעג ללכב טָאה יז רעכלעוו
 רעד ןגעוו ךיז טדער סע ואוו טרָאד זַא ,ןעוועג זיא גנורעסעבסיוא עשידנוב
 -ייא ַאזַא;.. :רעטרעװ יד ןרעוו ןבעגעגוצ ןלָאז ,ײטרַאּפ רעד ןופ טייקינייא
 עכלעוו ,ןגַארפ עלַא ןיא טייקידנעטשבלעז יד סיוא טשינ ללכב טסילש טייקינ
 -געמַאזוצ רעט1 רעד סָאװ ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד לעיצעּפס עגונ ןענייז
 רעקיזָאד רעד רַאפ ."דנוב ןרַאפ טנעקרענָא טָאה .ּפ.ַאד.ס.ר רעד ןופ רָאפ
 -ַאזוצ רעד טָאה םעדכָאנ .26 ןגעק ןוא 13 טמיטשעג ןבָאה גנורעסעבסיוא
 ןוא רַאפ ןעמיטש 46 טימ ןוװָאטרַאמ ןופ עיצולָאזער יד ןעמונעגנָא רָאפנעמ
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 ףכית גַאלשרָאפ רעד .(עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד ןופ ןעמיטש יד) ןגעק 5

 טימ ןּרָאװעג ןפרָאװעגּפָא זיא דנוב ןופ טקעיָארּפ-טוטַאטס םעד ןעלדנַאהַאב וצ

 "עג ןעוועג זיא שיטקַאפ זַא ,ןזיוועג טָאה גנומיטשּפָא יד .5 ןגעק ןעמיטש 1

 -קעװַא ןגעק טרינָאּפָא הליחתכל טָאה יז ןעוו ,עיצַאגעלעד עשידנוב יד טכער

 ,גנונעדרָא-גָאט רעד ןופ ביוהנָא ןיא עגַארפ יד ןלעטש

 םייב .טנעדיצניא ןשיטסירעטקַארַאכ ַא ןענָאמרעד וצ יַאדכ זיא'ס

 -- ןטַאגעלעד 12 ןבירשעגרעטנוא יז ןבָאה ,עיצולָאזער סווָאטרַאמ ןגָארטנײרַא

 רעטמיטשַאב ַא טימ ןרָאװעג ןוטעג זיא סָאד זַא ,ךיז טײטשרַאפ .,ןדיי עלַא

 ןדלעמ ןוא טרָאװ ַא ןעמענ וצ קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג טָאה יקצָארט ןוא הנווכ

 ןשידיי ןופ רעיײיטשרָאפ ןענייז ייז ךיוא זַא ,טגָאזעג טָאה רע .םעד ןגעוו

 עבָארג ַא יו טנכײצַאב גנורעלקרעד סיקצָארט טָאה רעביל .טַאירַאטעלָארּפ

 ןפיוא ןגָארטעגרעביא טיירטש רעד טרעוו םעד טימ לייוו ,טײקשיטקַאטמוא

 ,ןטפַאשנדייל עלַאנָאיצַאנ ןופ ןדָאב

 ,עיצַאגעלעד עשידנוב יד טָאה עיצולָאזער סוװָאטרַאמ ןעמעננָא ןכָאנ

 "עג ,רָאפנעמַאזוצ ןשידנוב ןט5 ןופ ןטכַאמלופ ענעמוקַאב יד ןופ ךמס ןפיוא

 ,ײטרַאּפ רענײמעגלַא רעד ןופ סױרַא טערט דנוב רעד זַא ,ןרעלקרעד טפרַאד

 זיולב טָאה דנוב רעד זַא ןעװעג זיא עיצולָאזער סװָאטרױַאמ ןופ ןיז רעד

 רָאפנעמַאװצ רעט5 רעד .םינינע עשינכעט ןיא עימָאנָאטױא ןַא ףיוא טכערד

 עויטַאמיטלוא ןַא ּפיצנירּפ-עיצַארעדעּפ ןופ ןכַאמ וצ טשינ ןסָאלשַאב טָאה

 ןופ גנורעדָאפ יד יאנת ןוויטַאמיטלוא ןַא יו ןטכַארטַאב רעבָא ,גנורעדָאפ

 ריא ןיא טָאה דנוב רעד סָאװ ,טלַאהניא ןרעטיירב םעד טיול עימָאנָאטיױא

 עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד ןופ טכירַאב רעלעיציפָא רעד ןוא .טגײלעגנײרַא

 רעזנוא ןופ ןטכַאמלופ יד ןייז רבוע לָאמ טירד ַא ןסָאלשַאב ןבָאה רימ ,, : טגָאז

 ןייז ןגָאזסױרַא טעװ רָאפנעמַאזוצ-ײטרַאּפ רעד זיב ןטרַאװ ןוא רָאפנעמַאזוצ

 ,??"(טלַאטשעג רעטרעדנעעג ןייז ןיא) טוטַאטס רעזנוא ןגעוו גנוניימ

 -וצ רעדיוו זיא רָאפנעמַאװצ רעד ןוא ןכָאװ ייווצ ךָאנ קעװַא ןענייז'ס

 םעיינ םעד ןופ ךמס ןפיוא דנוב ןגעוו עגַארפ יד ןעלדנַאהַאב וצ ןטערטעג

 -נײרַא טָאה דנוב ןופ עיצַאגעלעד יד סָאװ ,טקעיָארּפ-טוטַאטס ןופ טנַאירַאװ

 טלדנַאהַאב טָאה'מ תעב ,גנוציז רעט27 רעד ףיוא ןעוועג זיא סָאד .ןגָארטעג

 קרַאמ .טוטַאטס-ײטרַאּפ םענײײמעגלַא םעד --- יובעג-יײיטרַאּפ ןופ עגַארפ יד

 רעד ןופ טריטיצ רע טָאה ייברעד .עדער ערעגנעל ַא ןטלַאהעג טָאה רעביל

 -רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טקנופ-דנעוו ַא רושָארב

 .ענליוו ןיא 1895 רָאי ןיא עדער ַא סווָאטרַאמ ןטלַאהטנַא טָאה סָאװ ,גנוגעווַאב

 ַא ןדנירג ןופ טייקידנעװוטיונ יד טעדנירגַאב וװָאטױַאמ טָאה עדער רעד ןיא

 -וגרַא יד זַא ,טנָאטַאב טָאה רע .עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי עלעיצעּפס

 .ס.9.9 יד עכלעוו טימ ,עבלעז יד טעמכ ןענייז דנוב ןגעק ַארקסיא ןופ ןטנעמ

 גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי ַא וצ טפַאשרענגעק ריא ןיא טצונַאב ךיז טָאה

 וצ עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי ַא קיטיונ זיא'ס סָאװרַאפ טעדנירגַאב ןוא

 לו .,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ןסערעטניא עלעיצעּפס יד ןקידיײיטרַאפ

 -גנודנירג ןֹופ ןעמוקַאב טָאה דנוב רעד סָאװ ,עימָאנָאטױא יד ןצענערגַאב
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 -עג ךיז ןבָאה דנוב ןופ ןקילב יד טשינ; .ףיַא.ד.ס.ר רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ

 :ןעװעג זיא עדער ןייז ןופ ריפסיוא רעד ."דנוב ןפיוא ןקילב יד רַאנ ,ןטיב

 -ָארּפ ןשידיי ןופ רעייטשרָאפ רעקיצנייא רעד ןייז ףרַאד ןוא זיא דנוב רעד;

 רעדנעלסור רעד ןופ לייט ןכלעװ ןיא םעד ןופ קיגנעהּפָאמוא ,טָאירַאטעל

 ("*"טדער רע ךַארּפש רעכלעוו ףיוא ןוא טבעל רע הכולמ

 ןטלַאהעג ןבָאה ןטַאגעלעד ערעדנַא עקינייא ןוא וָאטרַאמ יװ םעד ךָאנ

 ןעמיטשּפָא ןטערטעגוצ ןעמ זיא ,ןעגנורעלקפיוא ןבעגעג ןוא סעדער עצרוק

 ,טקעיָארּפ-טוטָאטס ןשידנוב ןופ 2 ףארגַארַאּפ םעד --- עגארפ-טנורג רעד ןגעוו

 -יטעט ןייז ןופ עירָאטירעט יד ,דנוב ןופ רעטקַארַאּכ םעד טסעפ טלעטש סָאװ

 ןעמ טָאה ףַארגַארַאּפ םעד .רעייטשרָאפ ןקיצנייא ןופ עגַארפ יד ןוא טייק

 טימ ןפרָאװעגּפָא ןרָאװעג זיא לייט רעטשרע רעד .,ןלייט 2 ןיא טמיטשעג

 -ַאּפ ןבלעז ןופ לייט רעטייווצ רעד .ענעטלַאהעגּפָא 8 ייב 5 ןגעק ןעמיטש 9

 ןעמיטש לָאצ רעבלעז רעד טימ ןרָאװעג ןפרַאװעגּפָא ךיוא זיא ףַארגַאר

 5 ןגעק ןעמיטש 41 טימ ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא זיא ףַארגַארַאּפ רעצנַאג רעד

 ןופ וװָאמיקַא ןוא ָאניטרַאמ) ענעטלַאהעגּפָא 5 ייב (דנוב ןופ ןטַאגעלעד יד)

 (ץעװָאנכַאמ ַאידיל) רעקורב ,דנַאלסױא ןיא .דס עשיסור יד ןופ דנַאברַאפ

 -ַאלַאק .ד) ווָאכַאמ ןוא ,עיצַאזינאגרָא-רעטעברַא ,ד.ס רעגרוברעטעּפ רעד ןופ

 ,ןעמיטש 2) טעטימָאק רעװעיַאלָאקינ ןופ רעייטשרָאפ ,(יטַאפ

 טָאה סָאװ ,טקַא רעטצעל רעד ןעמוקעג זיא גנומיטשּפָא רעד ךָאנ

 ןופ ףמַאק ןשיטַאמַארד םעד .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ רָאפנעמַאזוצ ןפיוא טקידנערַאפ

 קרָאמ .ײטרַאּפ רעדנעלסורד רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ץנעטסיזקע ןייז רַאפ דנוב

 רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טרעלקרעד ןוא טרָאװ ַא ןעמונעג ךיילג טָאה רעביל

 רעטצעל ןייז טימ טָאה רָאפנעמַאװצ רעד, :דנוב ןופ עיצַאגעלעד רעצנַאג

 ףימ סָאװ ,טוטַאטס ןופ טקנוּפ ןלעיפיצנירּפ םעד ןפרָאװעגּפָא גנומיטשּפָא

 רָאפנעמַאװצ רעט5 רעזנוא טָאה טקנוּפ ןקיזָאד םעד .ןגָאלשעגרָאפ ןבָאה

 רעד ןיא דנוב ןופ ץנעטסיזקע רעד רַאפ יאנת ןטגנידַאבמוא סלַא טנעקרענָא

 -נעמַאזוצ ןט5 ןופ סולשַאב ןופ ךמס ןפיוא ,רימ ןזָאלרַאפ רעבירעד .יײטרַאּפ

 דנוב רעד זַא ןרעלקרעד ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ םעד ,דנוב ןופ רָאפ

 -רעד רעד ןופ גנוריוויטַאמ עכעלטפירש א ..פ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ סױרַא טערט

 ןעוו ,(: ןלעטשוצ רעדנוזַאב רָאפנעמַאזוצ ןטייוצ םעד רימ ןלעוװ גנורעלק

 -ליטש רענײמעגלַא ןַא טשרעהעג טָאה ,קעװַא זיא עיצַאגעלעד עשידנוב יד

 -1עמַאזוצ-ײטרַאּפ םעד טזָאלרַאפ ןבָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא טעמכ .ןגייווש

 -סיוא ןיא ןטַארקַאמעד-לָאיצַאס עשיסור ןופ דנַאברַאפ ןופ ןטַאגעלעד יד רָאפ
 רעשיסור רעד ןופ עגיל, יד רָאנ זַא ,ןסָאלשַאב טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד .דנַאל
 -סיוא עקיצנייא יד ןביילב טעװ "עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רערענָאיצולָאװער
 ןרָאװעג זיא סולשַאב םעד טימ .פיַאד.ס.ר ןופ עיצַאזינַאגרָא עשידנעל
 טסעטָארּפ ַא טימ ןענייז רעיײטשרָאפ ענייז ןוא דנַאברַאפ רעד טעטכינרַאפ

 ,רָאפנעמַאזוצ ןופ ןעגנַאגעגקעװַא

 -:עמַאזצ ןט2 םעד טלעטשעגוצ עיצַאגעלעד עשידנוב יד טָאה רעטעּפש
 -ריפסיוא ןַא טיג סָאװ ,עיצַארַאלקעד עכעלטפירש יד .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ רָאפ
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 ןבָאה סָאװ ,ןוויטָאמ יד טגנערב ןוא ,עגַאל רענעפַאשעג רעד ןופ זילַאנַא ןכעל

 "יזָאד רעד ןופ טסקעט רעד זיא טָא .דנוב ןופ טירטסױרַא םעד ןעוועג םרוג

 :עיצַארַאלקעד רעשירָאטסיה רעק

 םעד וצ דנוב ןופ עיצַאגעלעד רעד ןופ גנורעלקרעד
 .ּפ.א.ד.ס.ר ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט2

 זיא ײטרַאּפ רעדנעלסור רעד ןיא דנוב ןופ עגַאל רעד ןגעוו עגַארפ יד

 ענגַארפ רעד ןיא רָאפנעמַאװצ ןפיוא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןָא ביוהנָא ןופ
 םעד ןופ עיצַאזינַאגרָא ערעדנוזַאב ַא יו ,דנוב ןופ ןייז טשינ רעדָא ןייז ןגעוו
 רעדָא טקעריד טָאה רָאפנעמַאזוצ ןופ טייהרעמ יד .טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי
 רעקידפכית רעד ןופ טייקיטינ רעד רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז טקערידמוא
 ךיז טָאה גנובערטש עקיזָאד יד .דנוב ןופ עיצַאדיװקיל רעקידהגרדהב רעדָא
 יד ןעגנערב ןלעו רימ עכלעוו ןופ ,ןטקַאפ ייר רעצנַאג ַא ןיא טקירדעגסיוא

 :עטלוב ןטסרעמ םוצ

 סָאװ ,טקעיָארּפ -טוטַאטס ןלענָאיצַאזינַאגרָא םעד ןגעו ןטַאבעד יד (
 ַאזַא טקעלּפטנַא ןבָאה ,טעברַאעגסיוא טָאה דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ רעט5 רעד
 תוריּפ ערעסָאװ ןזיװַאב ךעלרעּפמײשַאב זנוא טָאה סָאװ ,דנוב םוצ האנש
 יד ןעוו ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ןגעק ףירגנָא רעשיטַאמעטסיס ַא ןעגנערב ןעק'ס
 -פיוא ,רעטקַארַאכ ריא טימ טנַאקַאב טשינ קידנעטשלופ זיא עירָאטידיױא
 טָאה ןעמ .רענדער יײר ַא טרעהעגסיוא ןבָאה רימ .טייקיטעט ןוא ןבַאג

 ןקירעיורט ַא טכַאמעג טָאה רָאפנעמַאװצ-ײטרַאּפ רעט1 רעד זַא ,טגָאזעג
 ןופ ןגלָאפ יד ךיז ןזייוו טציא ןוא עימָאנָאטױא דנוב םעד ןבעג ןטימ תועט
 :לעוו וצ ,עילַאמָאנַא עשירָאטסיה ַא זיא דנוב רעד זַא ;תועט ןקיזָאד םעד

 ןעגנַאגעגפױרַא זיא רע זַא ;ןכַאמ ףוס ַא שרעדנַא רעדָא ױזַא ףרַאד ןעמ רעכ
 ןופ םיא ןריפוצּפָארַא ידכ ןוא םזילַאנָאיצַאנ ןוא םזיטַארַאּפעס ןופ געוו ןפיוא
 ןופ ןטייצ יד וצ םיא ןרעקמוא ןטסקינייװ םוצ קיטיונ זיא ,געוו ןקיזָאד םעד
 םעד טשינ טגָארט דנוב ןופ טייקיטעט יד ביוא זַא ;רָאפנעמַאזוצ ןט4 ןרַאפ
 -ָאיצַאנ טימ לופ גנוטכיר ןייז זיא ,םזילַאנָאיצַאנ ןופ לּפמעטש םענעפָא

 ןייז טעוװ וויטַאילַאּפ רעטסעב רעד עכלעוו ןגעק ,ןשינעשזדנָאלב עשיטסילַאנ
 ,יַאנתב ןעמַאר עלַאירָאטירעט עטמיטשַאב-גנערטש ןיא דנוב םעד ןסילשוצנייא
 רעד ..וו.זַא.א ,,וו;זַאא ,טצריקעג רעמ ץלַא ןרעוו הגרדהב לָאז ןָאיַאר רעד זַא

 ןרעו ףרַאד דתב רעד :רעבלעז רעד ןעוװעג זיא סעדער יד ןופ ןיז
 קיטיונ זיא ,ךעלגעמ טשינ זיא ןוט סָאד ףכית יװ ױזַא רעבָא ,טעטכינרַאפ
 זיולב ןריפ ןענעק לָאז רע זַא ,ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ןיא םיא ןלעטשוצקעוװַא

 םלענ ןייז וצ ןייג ךעלדיײמרַאפמוא ןוא ץנעטסיזקע עלבַארעזימ ,עקידעגָאלק ַא

 -:יא טימ ןכָארטשעגרעטנוא לָאמניא טשינ טָאה ןיז ןקיזָאד םעד .ןרעוו
 ןקיזָאד םעד ןוא ,רָאפנעמַאװצ ןופ טייהרעמ יד ןטנעמסידָאלּפַא עקימיטש
 יבגל טירט עכעלפעה יד ןרעדנע טשינרָאג טימ טנעקעג טשינ ןבָאה ןיז
 טייהרעמ יד ןעוו ,רעטעּפש גָאט ַא טימ ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סָאװ ,דנוב םעד
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 םעד ןגיובעגרעביא טייוו וצ טָאה יז זַא ,טּפַאכעג ךיז טָאה רָאפנעמַאזוצ ןופ

 ,ןקעטש
 גנוקינייארַאפ ַא זכיירגרעד וצ ןסערעטניא יד ןיא ןבָאה רימ תעב (2

 טיול ןבָאה סָאװ ,ןטקנוּפ עלַא טקעיָארּפ-טוטַאטס רעזנוא ןופ ןפרָאװעגסױרַא
 ןַא ןופ רעטקַארַאכ ןויטַארעדעפ ַא טַאהעג טייהרעמ רעד ןופ גנוניימ רעד
 -כיו עמַאס ייווצ זיולב טזָאלעגרעביא ןטקנוּפ-טיירטש יד ןופ ןוא ךַאמּפָא
 רעד טָאה --- דנוב ןופ ץנעטסיזקע יד ךעלגעמ טשינ זיא'ס עכלעוו ןָא ,עטסקיט
 יד רעכלעוו ןיא ,וָאטרַאמ 'ח ןופ עיצולָאזער יד ןעמונעגנָא רָאפ:עמַאזוצ

 םעד ךרוד ןרָאװעג ןטיברַאפ ןענייז "דנוב ןופ טייקידנעטשטסבלעז; רעטרעוו
 :ןעגנושטייטסיוא ענעדישרַאֿפ טזָאלרעד סָאװ ,קורדסיוא ןטמיטשַאבמוא
 עקיזָאד יד ןוא ,"גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ טייקידנעטשטסבלעז;
 ןופ ןעמַאר עגנע יד ןיא ןסָאלשעגנייא ןרָאװעג זיא ?טייקידנעטשטסבלעז;
 רעד ןופ גנוטיידַאב יד ןוא ןיז םעד .,?עיצַאטיגַא ןופ ןבַאגפיוא עלעיצעּפס,
 -עלּפ רבח טרעלקעגפיוא קיצרַאהנּפָא טָאה "טייקידנעטשטסבלעז, רעקיזָאד
 "יוא רעשינכעט ַא ןגעוו דייר יד טייג ָאד זַא ,טגָאזעג טָאה רע ןעוװ ,ווָאנַאכ
 ןגעו ,טעטימָאק-ײטרַאּפ רעדעי ךיז טצונַאב סע רעכלעוו טימ .,עימָאנָאט
 רעכעלטנזעוו:טשינ רעד .טעטימָאק ןקיטרָא ןַא טימ דנוב םעד ןכיילגטיוא
 דנוב ןופ עימָאנָאטױא עשינכעט יד סָאװ ,רעד ןייז לָאז ייז ןשיוװצ דיישרעטנוא
 .טעטימָאק ןקיטרָא ןַא ןופ יו ,חטש ןרעסערג ַא ףיוא טכעלקריוװרַאפ ןרעוו טעוו
 ןופ טייהרעמ יד זַא ,םעד עגונב קפס רעסיוועג ַא ןבילבעג ךָאנ זיא'ס ביוא ןוא
 -ײטרַאּפ ןט1 ןופ סולשַאב םעד ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה רָאפנעמַאזוצ
 טָאה סָאװ ,סולשַאב ַא -- ײטרַאּפ רעד ןיא דנוב ןופ טרָא ןגעוו רָאפנעמַאזוצ
 -רַאפ ןיטולחל קפס רעקיזָאד רעד זיא --- עימָאנָאטױא עכעלקריוו טזָאלרעד
 גנורעסעבסיוא רעזנוא ןפרָאװעגּפָא ןרָאװעג זיא'ס יו ,םעד ךָאנ ןדנואווש
 -עטשַאב וצ ןגָאלשעגרָאפ ןבָאה רימ ואוו ,וװָאטרַאמ 'ח ןופ עיצולָאזער רעד וצ
 טכער עמָאנָאטױא יד ןגעוו רָאפנעמַאזװצ:יײטרַאּפ ןט1 ןופ סולשַאב םעד ןקיט
 -ּפָא ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד עגונ ןענייז סָאװ ,ןגָארפ יד ןיא דנוב ןופ
 -ָאס ַא ןויװעגסױרַא טייהרעמ יד טָאה ,גנורעסעבסיוא עקיזָאד יד קידנפרַאװ
 ןכילגעג זיא דנוב רעד זַא ,ווָאנַאכעלּפ 'ח ןופ גנורעלקרעד רעד טימ טעטירַאדיל

 .טעטימָאק ןקיטרָא ןַא וצ
 וצ טגָאזעגּפָא ךיז שירָאגעטַאק טָאה רָאפנעמַאזצ ןופ טייהרעמ יד 6

 -סיוא ןטשרע ןייז ןיא ןטקנוּפ טיול טקעיָארּפ-טוטַאטס רעזנוא ןעלדנַאהַאב
 ןטימ ןעגנורדעגכרוד זיא רע זַא ,וויטָאמ ןטימ סע ןעמ טָאה טעדנירגַאב .ןעז
 עיצולָאזער יד ןעמונעגנָא טָאה טייהרעמ עבלעז יד .עיצַארעדעפ ןופ טסייג

 וואורּפ רעדעי ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא זיא'ס רעכלעוו ןיא ,ווָאטרַאמ 'ח ןופ
 רעד ןיא ןוא עיצַארעדעפ ןופ טסייג ןיא טוטַאטס:ײטרַאּפ םעד ןרעדנע וצ
 ןופ גנולדנַאהַאב יד ןגָארטוצרעבירַא ןגָאלשעגרָאפ ןעמ טָאה טייצ רעבלעז

 ןופ טקנוּפ םוצ םרָאפ רעטרעדנערַאפ ןייז ןיא טקעיָארּפ-טוטַאטס רעזנוא
 טָאה סולשַאב םעד טימ ,?ײטרַאּפ רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא יד; םויה-רדס
 טקעיָארּפ-טוטַאטס ןטרעדנערַאפ רעזנוא ןיא זַא ,טנעקרענָא טייהרעמ יד
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 קידנסילשַאב יז טָאה ךָאד .עיצַארעדעפ ןופ ןטנעמעלע ןייק ןייא טשינ יז טעז

 ןענופעג ,ײטרַאּפ רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רענײמעגלַא רעד ןגעוו עגַארפ יד

 יָארּפ-טוטַאטס רעזנוא ןופ טקנוּפ ןלַאנידרַאק םעד ןפרַאװאוצּפָא קיטיונ רַאפ

 רעקיזָאד רעד זַא ,וויטָאמ ןטימ ,םרָאפ רעטרעדנערַאפ רעד ןיא ןיוש ,טקעי

 טייהרעמ יד רעדָא :ייווצ יד ןופ סנייא .עיצַארעדעפ ןופ טסייג ןיא זיא טקנוּפ

 ןַא ןופ גנולדנַאהַאב יד ןגָארטעגרעבירַא קיניזטסואווַאב טָאה רָאפנעמַאזוצ ןופ

 ױזַא ןוא םויה-רדס ןופ טקנוּפ ןט6 ןפיוא טקנוּפ ןוויטַארעדעפ ןכַארּפשעגסױא

 ןופ געװ ןפיוא ןּפעלשקעװַא ךיז טזָאלעג ,תונווכ עשיטקַארּפ תמחמ ,םורַא

 "עדעפ ןפרַאװּפָא ןופ דיירסיוא ןרעטנוא טָאה יז רעדָא ,טײקיזָאלּפיצנירּפ

 ָאטױא ןופ טסייג ןיא ןטלַאהעגסיוא זיא סָאװ ,טקנוּפ ַא ןפרָאװעגּפָא עיצַאר

 עקיסַאּפ רעמ ַא יװ ,הנווכ עטייווצ יד ןעוועג זיא'ס זַא ,ןעניימ רימ .עימָאנ

 "יירט עטגנידַאבמוא ריא רעטנוא רדסכ טכיירטש סָאװ ,טייהרעמ רעד רַאפ

 טייהרעמ יד זַא ןענעקרענָא רימ ןפרַאד ,ױזַא ביוא ,ןּפיצנירּפ וצ טּפַאש

 יא וצ גנואיצַאב עוויטַאגענ ריא ןכָארטשעגרעטנוא לָאמ קירעביא ןַא טָאה

 .עימָאנָאט

 רענײמעגלַא רעד ןעמונעגנָא ןרָאװעג זיא'ס יוװ ,םעד ךָאנ זיא ןעמ ןעוו (4

 רעזנוא ןופ טקנוּפ ןט2 םעד ןעלדנַאהַאב ןטערטעגוצ ,טוטַאטס-עיצַאזינַאגרָא

 קיטױנ רַאפ ןטלַאהעג טשינ וליפא טייהרעמ יד טָאה ,טקעיָארּפ-טוטַאטס

 .סָאד זיולב טשינ .טקנוּפ ןקיזָאד םעד וצ ןעגנורעסעבסיוא ןגָארטוצנײרַא

 סָאה סָאװ ,וָאטרַאמ 'ח ןופ עדער רעד טימ טריזירַאדילָאס ךיז טָאה יז

 דנוב םעד ןענעקרענָא וצ טייקכעלגעמ רעד ןיא וליפא קפס ַא טקירדעגסיוא

 קיטליגדנע טייהרעמ יד טָאה םורַא ױזַא ןוא עיצַאזינַאגרָא ענָאיַאר ַא סלַא

 -- !תב םעד ןריגענ ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ףיוא טלעטשעג ךיז ןדישטנַא ןוא

 "יצרַאהנּפָא רעקינייװ רעדָא רעמ טימ ןעמונרַאפ טָאה יז סָאװ טקנוּפדנַאטש ַא

 .רָאפנעמַאזוצ ןופ ןעגנוציז עלַא ךשמב טייק

 "געמַאזוצ ןופ טייהרעמ יד זַא ,קפס ןָא ןזייוו סָאװ ,ןטקַאפ יד ןענייז סָאד

 ױזַא ץנעדנעט יד ןזיװעגסױרַא ןעגנוציז עטשרע עמַאס יד ןופ טָאה רָאפ

 רעקיזָאד רעד יירט .דנוב ןופ ץנעטסיזקע רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ שרעדנַא רעדָא

 -טנזעוו עמַאס םעד ןפרָאװעגּפָא רָאפנעמַאזוצ ןופ טייהרעמ יד טָאה ,ץנעדנעט

 קימיטשנייא זיא סָאװ ,םרָאפ רעטרעדנערַאפ ןייז ןיא טוטַאטס ןופ טקנוּפ ןכעל

 ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט5 םעד ןופ רעמענליײטנָא 20 עלַא ןופ ןעמונעגנָא ןרָאוװעג

 רעד רַאפ קיטיונ טגנידַאבמוא זיולב טשינ זיא סָאװ טקנוּפ ַא זיא סָאד .דנוב

 עכעלקריוו עקיצנייא יד רָאפ ךיז טימ טלעטש רָאנ ,דנוב ןופ ץנעטסיזקע

 -ַאזוצ ,טוטַאטסיײײטרַאּפ ןלענָאיצַאזינַאגרָא םענײמעגלַא םעד ןגעק עיטנַארַאג

 "נייא עלופ סָאד טזָאלרעד ןוא הנווכ יד טָאה סָאװ ,טסייג ַא ןיא טלעטשעגנעמ

 -טסבלעז עדעי ןקיטשרעד סָאד ןוא סעיצַאזינַאגרָא יד ןרילעווינ ןוא ןעגנילש

 ,ןלײט-יײטרַאּפ יד ןופ טייקיטעט

 זַא) טקנוּפ ןקיזָאד םעד ןפרַאװּפָא ןופ טקַאפ םעד טכַא ןיא קידנעמענ

 ענָאיַאר םוש ןייק טימ טייקיטעט ןייז ןיא טצענערגַאב טשינ זיא דנוב רעד

 רעייטשרָאפ רעקיצנייא רעד סלַא ײטרַאּפ רעד ןיא ןיײרַא טייג ןוא ןעמַאר
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 ןפיוא ,עיצַאגעלעד עשידנוב יד טרעלקרעד ,(טָאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןופ

 רָאפנעמַאװצ ןט5 םעד ףיוא ןטכַאמלופ ענעמוקַאב יד ןופ ךמס ןשוריפב
 ײמרַאּפ רעטעברַא .ד.ס רעדנעלסור רעד ןופ דנוב ןופ טירטסױרַא ןגעוו ,דנוב ןופ
 .רָאפנעמַאזוצ םעד טזָאלרַאפ ןוא

 דנוב ןופ עיצַאגעלעד יד סיוא טקירד ,רָאטנעמַאזוצ ןופ קידנעײגקעװַא
 -טינ יד ןזייװַאב טעװ גנורַאפרעד-טנבעל יד זַא ,גנוגייצרעביא עטסעפ ריא
 ןבָאה סָאװ ,ןרילעווינ ןוא ןקיטשרעד וצ ןצנעדנעט יד ןופ טײקיטפַאהדנַאטש
 רעד ןופ טוטַאטס ןלענָאיצַאזינַאגרָא םעד ןיא קורדסיוא ןטלוב ַאזַא ןענופעג
 ןיא ןוא .ןעמונעגנָא טָאה רָאפנעמַאוצ רעט2 רעד סָאװ ,ײטרַאּפ רעדנעלסור
 -כעלגעמ עשיטקַאפ יד ןפַאש ךיז טעװ ,ןעשעג טעװ סָאד ןעוו ,טנעמָאמ םעד
 רעדנעלסור רעד ןופ גנוקינייארַאפ יד ןכעלקריוורַאפ וצ טפַאהרעיױד טייק

 ,(=* עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס
 רעשידנוב רעד ןופ רעדילגטימ יד ןבירשעגרעטנוא ןבָאה גנורעלקרעד יד

 -געזייא) ןידוי ,(םעדעמ) טַאלבדלָאג ,(חנ) ןָאסמַארבַא ,רעביל :עיצַאגעלעד

 .(יקסווָאסָאק) ןַאמפָאה ,(טַאטש

 רָאפנעמַאזוצ ןטפ ןפיוא ןטַאגעלעד עשידנוב יד ןופ סעדער

 ,פ.ַא.ד.ס.ר ןופ

 רָאפנעמַאזוצ ןט2 ןפיוא וויטקַא רָאג ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד עשידנוב יד
 ןעלדנַאהַאב םייב זיולב טשינ סעדער ןטלַאהעג ןבָאה ייז ..ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ
 "מוא .גנונעדרָא-גָאט ןופ ןטקנוּפ ערעדנַא ייב ךיוא רָאנ ,דנוב ןופ עגַארפ יד
 טָאה רעכלעו ,רעביל קרַאמ ןעװעג זיא קיטרעפגָאלש ןוא ךעלדימרעד

 עשידנוב יד ןופ ןגוצסיוא עכעלטע ןעגנערב ָאד ןלעוו רימ .,לָאמ ךס ַא טדערעג
 ,םינינע עקיטכיוו עקינייא ןגעוו סעדער

 טלדנַאהַאב ָאד; .... :(גנוציז רעט5 רעד ףיוא עדער רעד ןופ) רעביל קרַאמ
 -געטשטסבלעז ַא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןרַאפ קיטיונ זיא'ס יצ עגַארפ יד ןעמ

 זיא'ס יצ עגַארפ ענדָאמ ַא ןרָאװעג ןביוהעגפיוא זיא'ס ,עיצַאזינַאגרָא עקיד
 יד ןביוהפיוא ,עגַארפ ןימ ַאזַא ןביוהוצפיוא טציא .דנוב רעד קיטיונ ללכב
 רע יו םעד ךָאנ ,דנוב ןופ גנודנירג רעד טניז רָאי ןטסקעז ןפיוא עגַארפ
 רעזנוא ןופ עטכישעג רעצנַאג רעד ןיא לָאר ענעעזעגנָא ַאזַא טליּפשעג טָאה
 ...טפַאשהבורק רעייז טשינ ןעקנעדעג סָאװ ,ןשטנעמ זיולב ןענעק ,ײטרַאּפ
 שממ ןענַאטשטנַא זיא דנוב רעד טריטסיזקע סע סָאװ טייצ רעד ךשמב;
 -ָאיצולָאװער יד .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ דליב זעידנַארג ַא

 ואו ,טנגעג רעצנַאג רעד רעביא ןסָאגעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה עילַאװכ ערענ
 -רַאפ דנוב רעד טָאה רעירַאּפ יד .טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד טבעל'ס
 םירבח ערעזנוא רעבָא ,חוכ ןרענָאיצולָאװער ןרעיוהעגמוא ןַא ןיא טלדנַאװ
 יד זַא ןקרעמַאב ןעמ זומ גָאטיײװ טימ .טשינ סָאד ןעעז (יײטרַאּפ רעד ןופ)
 ערעזנוא יו ,טעברַא רעזנוא ןופ ןטַאטלוזער יד ּפָא רעסעב טצַאש גנוריגער
 ַא ןיא ךיז טניפעג דנוב ןופ קיטקַאט יד זַא ,ןזייװַאב זנוא ןעמ לָאז ,םירבח
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 טגָאז ןעמ,; .."םזילַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ןּפיצנירּפ יד טימ הריתס

 ןשיטסילַאנָאיצַאנ ַא ףיוא רע טעברַא טרָאד ,טעברַא דנוב רעד ואוו זַא ,זנוא

 טנעקעג (טגָאזעג סָאד טָאה סָאװ) זַאקװַאק ןופ רבח רעד טָאה יװ .ןפוא

 יָארּפ ןשידיי םעד דצמ טעטירַאדילָאס ןופ ןקורדסיוא עלַא ןגעוו ןסעגרַאפ

 ןשיוצ ךיױא דתב רעד טעברַא טעטש לייט ןיא ,ףוסל ןוא ?טָאירַָאטעל

 ,"ןטסירק
 ןטלעז זיא רימ, :(גנוציז רעט6 רעד ףיוא עדער רעד ןופ) רעביל קרַאמ

 טכיורבסימ טפָא ױזַא טָאה ןעמ ואוו ,גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא ןייז וצ ןעמוקעגסיוא

 -ָאמעד-לַאיצָאס רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ןּפיצנירּפ יד' :רעטרעװ יד טימ

 גנַאל ןיוש זיא'ס רעבָא .רָאפנעמַאזוצ רעזנוא ףיוא טעשעג סָאד יװ ,!עיטַארק

 ,'טָאג ןיימ ,טָאעש רעביא טרזח סָאװ ,רעדעי טשינ :ןרָאװעג טגָאזעג

 -גירּפ יד טנַאמרעד סָאװ ,רעדעי טשינ -- .םימש תוכלמ ןיא ןיײרַא טעוו

 ..."תמאב ייז טקידייטרַאפ ,עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רערענָאיצולָאװער ןופ ןּפיצ

 יאדװַא .דנוב םעד ןטכינרַאפ וצ טייקיטיונ רעד ןגעוו ןפָא טדער ןינעל רבח;

 ןַא יו ,דתב ןופ טעטימָאקילַארטנעצ םעד ץזָאלרעביא ,ןייז ןעק ,רע טעװ

 ,(ץענערג רעד רעביא רוטַארעטיל ןגרָאזַאב) עדנַאבַארטנָאק ןופ עיצַאזינַאגרָא

 זנוא זיא רע :םעד בילוצ טשינ קיטיונ דנוב ןופ .ק.צ רעד זיא זנוא רעבָא

 סָאװ ,רענגעק עלַא ןופ, ..?טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ רעריפ סלַא קיטיונ

 טָאה ,עיטַארקָאמעדילַאיצָאס רערענָאיצולָאװער ןופ ןּפיצנירּפ יד ןגעוו ןדער

 וצ הריתס ַא ןיא ךיז ןעניפעג ןגַאלשרָאפ ערעזנוא זַא ,ןזיווַאב טשינ רענייק

 -נעטערּפ סָאװ ,םירבח יד ןגעופ טלָאװעג ןטלָאװ רימ ,ןּפיצנירּפ עקיזָאד יד

 רעדעי :םויטַארקָאמעדילַאיצַאס ןרענָאיצולָאװער ןופ לָאּפָאנָאמ ַא ףיוא ןריד

 -עדישרַאפ ןיא קיטעט זיא .ד.ס יד זַא ,ןענעקרענָא ףרַאד טַארקָאמעד-לַאיצָאס

 ירַאפ טימ ןעײטרַאּפ ענעדישרַאפ ןיא ךיז טריּפורג סָאװ ,ןטעטילַאנָאיצַאנ ענ

 טשינ זיא .ךיז טריזינַאגרָא עיזַאושזרוב עשידיי יד .סעימָאנָאיזיפ ענעדיש

 ,חוכ רעד ןפמעק ףרַאד עיזַאושזרוב רעקיזָאד רעד ןגעק סָאװ ךעלריטַאנ

 ? טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד --- םוטנדיי ןופ סיוש ןיא ןעמוקעגפיוא זיא סָאװ

 ןפַאש ליװ ןעמ, .."דנוב ןופ טייקיטעט יד סױרַא טקור חוכ ןקיזָאד םעד

 ןוא גנוגעװַאב רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןָא םזילַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא

 רעשידיי רעד ןופ טַאירַאטעלָארּפ ןופ רעיײטשרָאפ יד --- רימ זַא ,טסעגרַאפ ןעמ

 רעירַאּפ יד ,ןדיי יד טלדנַאװרַאפ ,קורדסיוא סיקסטואק טיול ,ןבָאה --- עיצַאנ

 ."חוכ ןרענָאיצולָאװער ןקיטכעמ ַא ןיא ,סעיצַאנ ערעדנַא יד ןשיווצ

 טסעפינַאמ ןיאק :(גנוציז רעט6 רעד ףיוא עדער ַא ןופ) יקסווָאסָאק וו

 טייג דתב רעד :ןרָאװעג טגָאזעג זיא (.פ.ַא.ד.ס.ר ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט1 ןופ)

 יד ןיא קידנעטשבלעז זיא סָאװ ,לייט רעמָאנָאטױא סלַא ײטרַאּפ רעד ןיא ןיײרַא

 טײדַאב סָאװ .טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד עגונ לעיצעּפס ןענייז עכלעוו ,ןגָארפ

 סע רעכלעװ טימ ,ןגַארפ עסַאמ רעצנַאג רעד ןופ זַא ,טײדַאב סָאד ?סָאד

 רימ סָאװ ,ןגַארפ לָאצ ַא סיוא ךיז טלייט ,עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןוט וצ טָאה

 רעד ןופ תושר ןיא ןבעגעגרעביא ןרעוו ייז ןוא עלעיצעּפס סלַא ןענעכיײצַאב

 ןסָאלשעגנייא ןיוש זיא םעד ןיא .טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא

516 



 ןירעייטשרָאפ עקיצנייא יד זיא עיצַאזינַאגרָא עקיזָאד יד זַא ,גנונעקרענָא יד
 טָאװרַאפ ,טגערפ ןעמ,  ,.?ײטרַאּפ רעד ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןופ
 -- !טאירַאטעלַארּפ ןשידיי ןופ רעייטשרָאפ רעקיצנייא רעד דנוב רעד זיא
 -ינַאגרַא ןָאפ ןייז רעטנוא טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עקיצנייא יד זיא רע לייוו
 עלעיצעּפס ַא טריפ סָאװ ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ןסַאמ עסיורג טריז
 טייג טציא .,,?טַאיראטעלַארּפ ןשידיי םעד ןשיװצ טעברַא עשיטַאמעטסיס ןוא
 טָאה ןעמ,, ..."טשינ רעדָא ןריטסיזקע דנוב רעד ףרַאד יצ; םעד ןגעוו דייר יד
 ;טלקיװטִנַא ךיז לענש ױזַא טָאה דנב רעד סָאװ ןרעױדַאב טקירדעגסיוא
 ןשיטָאדקענַא ןופ ןטקַאפ עכעלניילק דנוב םעד ןגעק טקורעגסױרַא טָאה ןעמ
 ."ױעטקַארַאכ

 וו טדערעג ןבָאה טוטַאטסיײטרַאּפ םענײמעגלַא םעד ןעלדנַאהַאב םייב
 .רעביל קרַאמ ןוא םעדעמ

 ,ןגַארפ-טיירטש יד; :(גנוציז רעט15 רעד ףיוא עדער ַא ןופ) םעדעמ .וו
 ןיטולחל ןעוועג טלָאװ ,טקעיָארּפ-טוטַאטס םעד ךרוד ןפורעגסױרַא ןענייז סָאװ

 ןוא רעגנעהנָא יד ןשיוװצ תועד-יקולח יד טימ ןדניברַאפ וצ קיטכיר טשינ
 טריפעגכרוד טנעװקעסנָאק זיא דנוב ןיא זנוא ייב .עיצַאזילַארטנעצ ןופ רענגעק
 ןוא ,ריא ןופ רעגנעהנָא עטגייצרעביא ןענייז עלַא רימ ,עיצַאזילַארטנעצ ַא
 ..."ןזעירעטסנָאמ ַא -- ןינעל 'ח ןופ טקעיָארּפ םעד ןפורנָא ךיילג ךיא ףרַאד ךָאד
 םעד ןבעגוצרעביא גנובערטש רעד טימ ןעגנורדעגכרוד ןצנַאגניא זיא רע;
 גנושימניירַא רעטצענערגַאבמוא ןופ טכער ,טכַאמ עטצענערגַאבמוא ןַא רטנעצ
 רַאפ ןצענערג םוש ןייק .עיצַאזינַאגרָא ענלצנייא עדעי טוט סע סָאװ ,ץלַא ןיא
 ץנעטעּפמָאק עדעי קידנטכינרַאפ ,טקרעמעגנָא טשינ טרעוו גנושימניײרַא רעד
 יד רעטנורַא רע טסייר ,סעיצַאזינַאגרָא עטנדרָאעגרעטנוא ,ענלצנייא ןופ
 -קע טשינ ןענעק סעיצַאזינַאגרָא .אפוג ץנעטסיזקע רעייז ןופ טייקכעלגעמ
 םַאוכרָאהעג למרומ ַא ןָא : טכער ןייא זיולב רעביא ייז טזָאל ןעמ בוא ןריטסיז
 ןעניפעג ךיז טעװ רטנעצ ַאזַא ,ןביוא ןופ ןלעפַאב טעוו'מ סָאװ ,ץלַא וצ ןייז

 רָאנ ,עירעפירעּפ םוש ןייק ןייז טשינ טעװ םיא םורַא ,שינעטסיוװ ַא ןיא
 -ריפסיוא ענייז ןגעװַאב ךיז ןלעוו'ס רעכלעוו ןיא ,עסַאמ עפרָאמַא ןַא זיולב
 ?עיצַאזינַאגרָא םוש ןייק ןטלַאה טשינ ךיז ןעק תודוסי עכלעזַא ףיוא .ןטנעגַא

 ,זנוא טגָאז ןעמ, .רעביל קרַאמ טדערעג טָאה גנוציז רעבלעז רעד ףיוא
 רעבָא ,םַאנסיוא ןַא ןרעוו טכַאמעג טעוװ דנוב ןרַאפ זַא ,טרעלקרעד רע טָאה
 ,םיצנירּפ ַא ןרעוו ןעמונעגנָא לָאז'ס זַא ,טשינ ןליוו רימ .טשינ סָאד ןליוו רימ
 ,ק.צ םעד ןזָאלרעדנַאנַאפ ןענעק לָאז ײטרַאּפ רעד ןופ .קיצ רעד ןכלעוו טול
 ןעק ,לָאמ ןייא טימ ,יאדװַא .ןפַאשּפָא קיטליגדנע םיא וליפא ןוא דנוב ןופ
 -עג ַא ןָא ןיוש ךיז טקרעמ ָאד רעבָא ,ןכַאמ ןוואורּפ טשינ סע ןעמ טעװ ,ןייז
 וצ ןריפ ףרַאד סָאװ ,געוו רעסיוועג ַא טמיטשַאב טרעוװ ָאד ,סעצָארּפ רעסיוו
 ןטיול ,טײקלַאמרָאנמוא רעשירָאטסיה' רעד ןופ ,דנוב ןופ גנוטכינרַאפ רעד
 טביירש רע ? ןינעל 'ח רָאפ זנוא טגָאלש סָאװ; ..."וָאטרַאמ 'ח ןופ קורדסיוא
 םיא ןריפסיוא ןופ ןימרעט םעד רעבָא ,לייטרוא-טיוט ַא זנוא רַאפ רעטנוא
 ןעמיטשַאב וצ .ק.צ םעד רעביא טיג ןוא -- טייצ רעסיוועג ַא ףיוא ּפָא רע טגייל
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 ,ויאַאנ ױזַא ,םירבח ,ריא טייז יצ רעבָא ,לייטרוא םעד ןריפסיוא ןופ טייצ יד

 רימ ןלעוו טוטַאטס ַאזַא ייב זַא ,ןעניימ טונימ ןייא שטָאכ ןענעק טלָאז ריא זַא

 רַאפ ןביירשרעטנוא קיליוװיירפ ןלעװ רימ זַא ?ײטרַאּפ רעד ןיא ןביילברַאפ

 ךיז ןביילק רימ .ןייז טשינ לָאמנייק טעװ סָאד ,ןיינ ? לייטרוא-טיוט ַא ךיז

 עשירפ ןופ םָארטשוצ ַא ךיז ייב ןליפ רימ ,טרעקרַאפ .ןברַאטש וצ טשינ ךָאנ

 ,"תוחוכ
 ןגעװ טקנוּפ םעד טרפב .םַארגָארּפ-ײטרַאּפ םעד ןעלדנַאהַאב םייב

 ןטערטעגסױרַא סעדער ערעסערג טימ ןענייז ,סעיצַאנ ןופ גנומיטשַאבטסבלשז

 ,רעביל .מ ןוא םעדעמ .וו

 : (רָאפנעמַאזוצ ןופ גנוציז רעט17 רעד ףיוא) םעדעמ .וו

 ןגָאז טשינרָאג ןעמ ןעק 'גנומיטשַאבטסבלעז ףיוא טכער' ןגעק;

 ןייז וצ ךעלגעמ טשינ זיא ,טייקידנעטשטסבלעז רַאפ טפמעק עיצַאנ ַא ביוא

 הנותח רעכעלצעזעג ַא ףיוא ןייגנייא ןלעו טשינ טעװ ןליוּפ ביוא .םעד ןגעק

 -סיוא ךיז טָאה'ס יו ,םעד ןיא ןרעטש טשינ ריא ןעמ ףרַאד ,דנַאלסור טימ

 .ןצענערג עקיזָאד יד ןיא גנוניימ רעד טימ םיכסמ ןיב ךיא .וָאנַאכעלּפ טקירדעג

 ןעגנובייר יד ןופ טשינ ךָאנ טיהרַאפ !גנומיטשַאבטסבלעז ףיוא טכער' רעבָא

 גונעג ןענייזס :ןעמ טגָאז זנוא ,ןײטשטנַא ןענעק סָאװ ,ןסױטשנעמַאזוצ ןוא

 -יטסנָאק עשיטַארקָאמעד ַא ןרעכיזרַאפ סָאװ ,םַארגָארּפ רעזנוא ןופ ןטקנוּפ יד

 -יטסנָאק עשיטַארקָאמעד ַא .גונעג טשינ זיא סָאד זַא ,ןיימ ךיא .עיצוט

 קיטיונ ןענייז רַאפרעד ,ףמַאק ןרַאפ טנעה יד רעדנַאנַאפ זיולב טדניב עיצוט

 יַאנ רעד ןופ טכער יד ןריטנַארַאג ןלָאז סָאװ ,ןעגנורעדָאפ עלעיצעּפס ךָאנ

 ַא טימ עיצַאנ ַא ףיונוצ טלַאפ קידנעטש טשינ, .."טייהרעדנימ רעלַאנָאיצ

 יד זיולב ןענערָאװַאב רעבירעד ןעק עימָאנָאטױא-טנגעג ַא .עירָאטירעט

 -ירעט רעטמיטשַאב ַא ףיוא ןבעל סָאװ ,סעיצַאנ עלַא ןופ גנוטלַאװרַאפטסבלעז

 רעלַאנָאיצַאנ ַא ןופ גנולקיװטנַא עיירפ יד טשינ טנרָאװַאב יז רעבָא ,עירָאט

 ,ןעגנוטכירנייא ערעדנוזַאב ןופ גנופַאש יד קיטיונ רַאפ טלַאה ךיא ,טייהרעדנימ

 יַאנ יד ןופ גנולקיװטנַא רעלערוטלוק ןופ טייהיירפ יד ןענערָאװַאב ןלָאז סָאװ

 ."סעיצ
 -ָאיצַאנ ןופ ןטש רעד ביוא, :(גנוציז רעט17 רעד ףיוא) רעביל קרַאמ

 רַאפ ןבָאה וצ ארומ טָאטשנָא רימ ןפרַאד ,ענעצס רעד ףיוא ףױרַא זיא םזילַאנ

 ןפרַאד !קורד רעלַאנָאיצַאנ ַא טריטסיזקע יצ :ןגַארפ יד ןלעטשקעװַא ,םיא

 עיצַאנ רערעדנַא רעדָא רעד טכער ןביג רימ רעדָא ?ןקיטייזַאב םיא רימ

 ןבעל וצ חוכב טשינ זיא עיצַאנ עסיוועג ַא ביוא ,יאדװַא ?ןרעדנַאװאוצרעביא

 וצ ךיז ןרעטש טשינ ריא ײטרַאּפ יד טעװ ,דנַאלסור ןופ ןצענערג יד ןיא

 טשינ ןליוו סָאװ ,סעיצַאנ ייר עצנַאג ַא ןַארַאפ זיא דנַאלסור ןיא רעבָא ,ןדייש

 רעד טנָאקעג טלָאװ יװ .גנוקירדרעטנוא ןופ ןדייל סָאװ רעבָא ,ןײגקעװַא

 ןופ ןסַאלק עטנעגילעטניא יד ביוא ,ןעלקיװטנַא ךיז טַאירַאטעלָארּפ רעשיסור

 -לוק רעייז ןופ ןבעגעג טשינרָאג םיא ןטלָאװ טפַאשלעזעג רעשיסור רעד

 תובוט םוש ןייק טשינ רעבָא טמוקַאב טַאירַאטעלַארּפ רעשידיי רעד ?רוט

 רעד רַאפ זַא ,סע טסייה .ץנעגילעטניא רעשידיי רעטקירדרעטנוא רעד ןופ
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 טכער עיצַאנ רעדעי רַאפ ןריטנַארַאג וצ קיטיונ זיא טַאירַאטעלָארּפ ןופ הבוט
 ,טשינ ביוא .הכולמ רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא גנולקיװטנַא רעלערוטלוק ףיוא
 ,"הכולמ רעד טימ ןסיירוצרעביא ןליוו ַא ןײטשטנַא ריא ייב טעוו

 ןכַאמ טשינ ןעק'מ, :(גנוציז רעט24 רעד ףיוא עדער ַא ןופ) םעדעמ .וו
 טלעטש דנוב רעד .ײטרַאּפ רעצנַאג רעד ןוא דנוב םעד ןשיווצ לעלַארַאּפ ַא

 עירעפירעּפ רעטסעפ ַא טימ ,טייהנייא עשינַאגרָא ,עקרַאטש ַא רָאפ ךיז טימ
 קידנעטש טלָאװ סָאװ ,גנוניימ רעכעלטפַאשלעזעג רעכיירסולפנייא ןַא ןוא

 יז ביוא ,רטנעצ ןופ ןצנעדנעט עקיטסולג-טכַאמ ןריזילַארַאּפ וצ חוכב ןעוועג
 ןענייז רטנעצ םייב ןעגנובערטש עכלעזַא רעבָא ,ןזיֹוװַאב טרָאד ךיז ןטלָאװ
 רעד ןיא עגַאל יד זיא שרעדנַא רָאג ,.,"ןייז טשינ ןענעק ןוא ָאטשינ זנוא ייב
 ףוג רעד ןעק ,טוטַאטס ןטריטקעיָארּפ םעד טיולע .,.,ײטרַאּפ רעדנעלסור
 רטנעצ רעד זיולב ןייז ןעק קרַאטש -- קרַאטש ןייז טשינ ײטרַאּפ רעד ןופ
 יב .,עסַאמ עפרָאמַא ןַא סעּפע ןלעטשרָאפ ךיז טימ ןפרַאד עקירעביא יד ןוא
 ןעלדנַאװרַאפ ןטעטימָאק יז ןוא ײטרַאּפ יד רטנעצ ןופ ןכַאמ וצ ץנעדנעט ַאזַא
 -נעמַאזצ םעד ףיוא ןבָאה לָאז עירעפירעּפ יד זַא ,קיטיונ זיא ,טשינרָאג ןיא
 יד ןופ סולפנייא םעד ןלעטש וצ ןגעקטנַא גניטערטרַאפ עקרַאטש ַא רָאפ
 טלוב טמוק ןוא ןַארַאפ זיא ץנעדנעט  ַאזַא .ןצנַאטסניא עלַארטנעצ
 זיולב תוקפס ןבָאה ןענעק םעד ןיא ,טקעיָארּפ-טוטַאטס םעד ןיא קורדסיוא םוצ
 ,"ןגיוא יד וצ קיניזטסואווַאב ןכַאמ סָאװ ,יד

 -עגמוא ךיז רָאפנעמַאזוצ רעד טָאה ,ןזיוועגנָא רעירפ ןיוש ןבָאה רימ יו
 רעד ףיוא ײטרַאּפ רעד ןיא דנב ןופ טא ןגעו עגַארפ רעד וצ טרעק
 ןופ טקעיָארּפ -טוטַאטס םעד ןעלדנַאהַאב ןטעוטעגוצ זיאמ .גנוציז רעט7
 רעדיוו עיצַאגעלעד עשידנוב יד טָאה ,טקעיארּפ םעד ןדנירגַאב וצ ידכ .דנוב
 .טנערעפער ןלעיציפָא ריא סלַא ןרעביל טלעטשעגסױרַא

 רעסיורג ַא; :טגָאזעג טַארעּפער ןרעגנעל ןייז ןיא טָאה רעביל קרַאמ
 ןטױל ,טהנעטעג טייצ עצנַאג יד ןבָאה םירבח עשיסור ערעזנוא ןופ לייט
 רעירפ זיא ץלַא ,'רעטוג' ַא ןעוועג דנוב רעד זיא לָאמַא זַא ,ַארקסיא ןופ רעטסומ

 -געמַאזוצ ןט4 ןכעלקילגמוא םעד ןופ קידנביױהנָא רעבָא ,קידנצנעלג ןעגנַאגעג
 ךיז טָאה טייצ רעקיזָאד רעד ןופ :טרעדנעעג ץלַא ךיז טָאה דנוב ןופ רָאפ
 -ַאב ןימ עכלעזַא .וו.זַאא 'םזיטַארַאּפעס' ,!םזילַאנָאיצַאנ' רעזנוא ןביױהעגנָא
 טרפב ,םירבח בור רעד לייוו ,טרָאװ ןפיוא טביולגעג ןעמ טָאה ןעגנוקידלוש

 רעד טימ טנַאקַאב קינייו רעייז ןענייז ,דנַאלסור-ףיט ןיא ןטעברַא סָאװ ,יד
 -טשינ יד ןזייוװַאב ןלעוו ןטנעמוקָאד עשירָאטסיה יד *.ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ עטכישעג
 טָאה רענדער רעד .ןעגנוקידלושַאב עטקורעגסױרַא יד ןופ טייקטעדנירגַאב
 -סיוא םוצ ןעמוקעג זיא רע ,ןבַאגסיוא עטנַאקַאב ןופ ןטַאטיצ ייר ַא טגנערבעג
 -עג רעד תוקפס ןייק ןפורעגסױרַא טשינ םענייק ייב טָאה טלָאמעד זַא ,ריפ
 -ַאגרָא עקידנעטשבלעז ַא קיטיונ זיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןרַאפ זַא ,קנַאד
 -עג טָאה רעביל .ײטרַאּפ רעד ןיא םָאנָאטױא ןייז ףרַאד סָאװ ,עיצַאזינ
 טייצ רעטצעל רעד זיב םירבח עשיסור ערעזנוא ןבָאה סָאװרַאפ, :טגערפ
 ךיז טרעלקרעד סָאד ?דנוב ןופ ןעגנואיושנָא 'עכעלדעש' יד טקרעמַאב טינ
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 -ור רעד ןופ ןוא ,טייז ןייא ןופ --- דנוב ןופ סקואוו ןרעיוהעגמוא םעד טימ
 -ייז רימ ןמז-לכ ."טייז רערעדנַא רעד ןופ --- גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיס
 עשיסור יד ןבָאה ,עטיל ןוא ןליוּפ ןיא .ה.ד ,"םייה רעד ןיא ןסעזעג, ןענ

 רַאפ) ןעמעלַא זנוא רַאפ זיא טציא , .דנוב ןטימ ןפָארטעג טשינ ךיז םירבח
 עטסקיטכיו יד ןענַאטשעגפיוא רעדיוו (דנוב ןרַאפ ןוא םירבח עשיסור יד
 ןייא ןיא דנַאלסור ןיא תוחוכ .ד.ס עלַא ןופ גנוקינייארַאפ רעד ןופ עבַאגפיוא
 עגונב עיציזָאּפ רעייז טרעדנעעג ףרַאש ןבָאה םירבח ערעזנוא ןוא ײטרַאּפ
 רעבָא ןלָאז .ץנעטסיזקע ףיוא טכער ןייז ןענעקרענָא טשינ ןליוו ןוא דנוב םעד
 ןגעוו עגַארפ עקיזָאד יד זיא ייז רַאפ ביוא זַא ,ןסעגרַאפ טשינ םירבח ערעזנוא
 -כרוד ןבָאה סָאװ ,זנוא רַאפ זיא ,עטכישעג רעד ןיא טייז עטשרע יד דנוב
 סױטשנעמַאזוצ רעד ,.ס.9פ.פ טימ ףמַאק ַא ןדָאב ןבלעז םעד טעמכ ףיוא טכַאמעג
 רעד רַאפ .עטכישעג רעזנוא ןופ טייז עטייוצ ַא םירבח עשיסור יד טימ
 טשינרָאג ןוא ןסעגרַאפ ץלַא ,סיוא טעז ,םירבח ערעזנוא ןבָאה טייצ רעקיזָאד
 ןטייווצ ןפיוא ,ָאד ןדנירגַאב וצ קירעביא רַאפ ךיא טלַאה רַאפרעד ןוא ,טנרעלעג
 ,דנוב ןופ טייקיטעט רעדנצנעלג רעד ןופ רָאי ףניפ ךָאנ ,רָאפנעמַאזוצ-יײטרַאּפ
 רעצנַאג רעד טימ רעביא זיולב טביילב רימ,... ",ץנעטסיזקע ףיוא טכער ןייז
 רעזנוא ןופ טקנוּפ ןטשרע ןופ גנורעדָאפ יד ןרזחוצרעביא טײקשירַאגעטַאק
 ןשידיי ןופ רעייטשרָאפ רעקיצנייא רעד ןייז ףרַאד ןוא זיא דנוב רעד :טוטַאטס
 רעדנעלסור רעד ןופ לייט ןכלעוו ןיא ,םעד ןופ קיגנעהּפָאמוא ,טַאירַאטעלָארּפ

 "טדער רע ךַארּפש רעכלעוו ףיוא ןוא טבעל רע הכולמ

 ךיז וויטקַא דנוב ןופ רעייטשרָאפ יד ןבָאה ,טנָאמרעד ןיוש ןבָאה רימ יו
 ,רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ןגַארפ ערעדנַא עלַא ןעלדנַאהַאב ןיא ךיוא טקילײטַאב
 ,טרעלקרעד טָאה עיצַאגעלעד עשידנוב יד זיב טייצ עצנַאג יד ןעוועג זיא ױזַא
 ..ּפ.ַאד.ס.ר רעד ןופ סױרַא טערט דנוב רעד זַא

 -עגסױרַא (גנוציז רעט19 רעד ףיוא) טָאה טײקמַאזקרעמפיוא ענײמעגלַא
 -ָארּפ-רַארגַא ןופ טקעיָארּפ ןגעוו רעביל קרַאמ ןופ גנוטערטסױרַא יד ןפור
 ןינעל סָאװ ,ןעגנורעדָאפ יד ןופ טייקכעלניילק יד טריקיטירק טָאה רע ,םַארג
 רקיעב ןלעטשסיױרַא ףרַאד'מ זַא ,ןזיוועגנָא טָאה רעביל ,טרילומרָאפ טָאה
 םוטרעיּפ םעד עגונב ןעמרָאפער עלַאקידַאר ןופ ןעגנורעדָאפ עוויטיזָאּפ
 יד ןופ םייריש יד ןפַאשּפָא ןופ גנורעדָאפ רעד טימ ךיז ןצענערגַאב טשינ ןוא
 עלַא רַאפ םַארגָארּפ ַא ןבָאה ףרַאד ןעמ .ףרָאד ןיא ןעגנואיצַאב עלַאדָאעפ
 ןיא ןעגנואיצַאב-רַארגַא ערעדנוזַאב יד טכַא ןיא ןעמענ ןוא דנַאלסור ןופ ןלייט
 טימ ןענעגונגַאב טשינ ךיז ןעק ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס ַא ואוו ,ןליוּפ
 -ַאטעלָארּפ ןכעלטפַאשטריװדנַאל םעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד זיולב ןרילומרָאפ

 ףמַאק םוצ ןריזיליבָאמ ןענעק סָאװ ,ןעגנורעדָאפ ןלעטשסיױרַא זומ רָאנ ,טַאיר
 טערקנָאק ַא ביוא :עדייב יד ןופ סנייא ,םוטרעיוּפ ןופ ןסַאמ עטסטיירב יד
 עשיסור יד ןופ טעברַא רעד וצ ןיולב טסָאּפעגוצ ןייז סע טעוװ ,םַארגָארּפ
 םוצ ןרילעּפַא לָאז סָאװ ,םַארגָארּפ-רַארגַא ןַא ןבָאה ליוו ןעמ ןעוו רעבָא ,.ד.ס

 טימ ןענעגונגַאב ךיז ןעמ ףרַאד ,דנַאלסור ןופ ןלייט עלַא ןיא םוטרעיוּפ
 -נָאק יד ןופ גנוטעברַאסיױא יד ,ןּפיצנירּפ ענײמעגלַא ןופ גנורילומרָאפ רעד
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 ענָאיַאר ןוא עלַאנָאיצַאנ יד וצ ןבעגרעביא ןעמ ףרַאד ןעגנורעדָאפ עטערק
 ןענייז ןשינעטלעהרַאפ-רַארגַא יד לייוו ,ײטרַאּפ .ד.ס רעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא
 ,עבלעז יד םוטעמוא טשינ

 טָאה ןעמ ןעוו ,רעביל קרַאמ טכַאמעג טָאה גנוקרעמַאב עטנַאסערעטניא ןַא
 "יזָאֹּפָא ןוא עלַארעביל יד טימ ןעגנואיצַאב יד ןגעוו עגַארפ יד טלדנַאהַאב
 ןעמ; :טגָאזעג טָאה רע .,(גנוציז רעט21 רעד ףיוא) ןעײטרַאּפ עלענָאיצ
 ,קיטירק רעזנוא טימ ייז קידנביירטרעטנוא ,ןלַארעביל יד ןטלַאהרעטנוא ףרַאד
 ..."ךעלדעש זיא ןעגנוגעװַאב עלענַאיציזָאּפָא יד ןופ גנוציטשרעטנוא עטקעריד ַא
 -רַאפ רימ סָאװ ,םעד ןיא ןקירדסיוא ךיז ףרוַאד גנוציטשרעטנוא רעזנוא;
 ?טסעטָארּפ ןרענָאיצולָאװער ַא ןיא טסעטָארּפ ןדעי ןעלדנַאװ

 ןגעוו עיסוקסיד רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא וויטקַא ןבָאה םעדעמ ןוא רעביל
 לָאז םַארגָארּפ ןיא זַא ,טגנַאלרַאפ ןוא ןכַארּפש ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג רעד

 יד ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג טרעדָאפ סָאװ ,טקנוּפ רעלעיצעּפס ַא ןעניפעג ךיז
 -רָאפ רעד זיא 17 ןגעק ןעמיטש 23 טימ .(גנוציז רעט16 רעד ףיוא) ןכַארּפש
 -יטש 24 טימ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ןגעקַאד .ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא גַאלש
 ןכַארּפש ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג; ןגעוו גַאלשרָאפ רעטייווצ ַא 223 ןגעק ןעמ
 ןעגנולמַאזרַאפ ןוא ןטלַאטשנַא ,ןלוש עלַא ןיא

 "רעד ַא טימ ןטערטעגסױרַא ווָאנַאכעלּפ זיא גנוציז רעבלעז רעד ףיוא
 ַא רָאנ ןרענָאיצולָאװער רַאפ ןבָאה ןּפיצנירּפ עשיטַארקָאמעד יד זַא ,גנורעלק
 ןופ סערעטניא רעד עירעטירק-טּפיוה יד זיא ייז רַאפ .טרעוװ ןוויטַאלער
 -גיא ןקיזָאד םעד טשינ טכערּפשטנַא סָאװ ,טנעמַאלרַאּפ ַא --- .עיצולָאװער
 ייוצ ןיא רָאנ רָאי ייוצ ךשמב טשינ ןבײרטרעדנַאנַאפ ןעמ ףרַאד ,סערעט
 ןפורעגסיױרַא ןבָאה ןװָאנַאכעלּפ ןופ דיר עשיניבָאקַאי עקיזָאד יד  ,ןכָאװ
 םעדעמ .,טעשיצעג ןבָאה עקינייא רעבָא ,רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ןטנעמסידָאלּפַא
 רע .רעטרעוו סוָאנַאכעלּפ ןגעק ןריטסעטָארּפ וצ קיטיונ רַאפ ןענופעג טָאה
 ,ןװָאנַאכעלּפ טיול ,ןטלַאהעגסיױא ןייז ביוא; זַא ,טגָאזעג שיטסַאקרַאס טָאה

 םענײמעגלַא ןופ גנורעדָאפ יד ןקעמסיוא םַארגָארּפ רעזנוא ןופ ןעמ ףרַאד
 .?טכער-לַאוו

 -עניא רערעטיב רעד ןביוהעגנָא ןיוש ךיז טָאה גנוציז רעט22 רעד ףיוא
 סָאװ ,טוטַאטס-ײטרַאּפ ןופ טקנוּפ ןטשרע םעד ןגעװ ףמַאק רעטסקינייוו
 -- סעיצקַארפ ייווצ יד ןופ גנורימרָאפסױא רעד וצ רעטעּפש טכַארבעג טָאה
 ןעק'ס רעו -- עגַארפ-טיירטש רעד ןיא .סעקיוועשנעמ ןוא סעקיװעשלָאב
 -רָאפ סנינעל ןגעק טדערעג רעביל טָאה -- ײטרַאּפ רעד ןופ דילגטימ ַא ןייז
 ןופ גַאלשרָאפ ןרַאפ טמיטשעג טָאה עיצַאגעלעד עשידנוב יד ןוא גַאלש

 ,ןװָאטרַאמ ןוא ןדָארלעסקַא

 "וצ ןפיוא רעטסויטקַא רעד ןעוועג רעביל קרַאמ זיא ,טַאגעלעד ַא יו
 טָאה עיצַאגעלעד עשידנוב יד עכלעוו ןיא ,ןעגנוציז 27 יד ןופ .רָאפנעמַאז
 -עג) טדערעג רע טָאה לכה-יךס .25 ףיוא טדערעג רע טָאה ,טקילײטַאב ךיז
 ןגַאלשרָאפ טכַאמעג ,ןעגנורעלקרעד ןבעגעגּפָא ,טריטַאבעד ,ןטַארעפער ןטלַאה
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 ןטַאגעלעד לָאצ עסיורג ַא ...דרָאקער ַא ןעוועג זיא סָאד !לָאמ 106 (.וו.זַא.א

 ,טריזימעלָאּפ טקעריד םיא טימ טָאה

 זיא סָאװ ,טנעדיצניא םעניילק ַא ןגעו ןענַאמרעד רימ ןלעוו ףוסל

 עיצַאגעלעד יד יו (גנוציז רעט28 רעד ףיוא) םעד ךָאנ דלַאב ןעמוקעגרָאפ

 ןופ טקנוּפ םעד טלדנַאהַאב טָאה'מ .רָאטנעמַאזוצ םעד טזָאלרַאפ טָאה דנוב ןופ

 ןופ ןעמָאנ ןיא .,סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ ןוא ענַאיַאר ןגעוו טוטַאטסיײײטרַאּפ

 ,ערעדנַא ןוא (ַאינַאדרָאשז יִאנ) וװָארטסַאק ןטערטעגסױרַא ןענייז רעזַאקװַאק יד

 -עג ַא טימ סעיצַאזינַאגרָא ענָאיַאר ןופ טייקיטיונ יד טעדנירגַאב ןבָאה סָאװ

 עכעלכַארּפש יד ףיוא ןזיוועגנָא ייברעד ןבָאה ייז .ץנעטעּפמָאק רעקירעה

 ָארָאגעי טַאגעלעד רעד .ןטײקיטרַאנגיא עלַאנָאיצַאנ ןוא ןטייקרעדנוזַאב

 :גנוקרעמַאב ַאזַא םעד ןגעוו טכַאמעג טָאה ,ישטַאבַאר ינשחי ןופ (ןיוועל .,ע)

 רעזַאקװַאק יד ןופ עיצַאטנעמוגרַא רעד ןיא ןטכַארטנײרַא ךיז טעוו ריא ביוא,

 דנוב ןופ םירבח יד סָאװ ,סעידָאלעמ עבלעז יד ןרעהרעד ריא טעװ ,םירבח

 ,רוטקורטס רעלַאיצָאס רעד ןופ ןטייקרעדנוזַאב יד ןגעוו -- ןעגנוזעג זנוא ןבָאה

 עשיטסילַאנָאיצַאנ יד טימ ןפמעק וצ טייקיטיונ ןוא ךַארּפש ,עיצַאנ ,טרָא ןגעוו

 ןוא ליטש יױזַא טציא ןדער םירבח רעזַאקווַאק יד ביוא; .."ןעגנוטכיר

 ןענייז טײקטריזינַאגרָא ןוא חוכ רעייז טיול לייוו ,רַאפרעד סע זיא ,ןדײשַאב

 ןוא ,ןסקַאװסיױוא ייז טזָאל .דנוב ןטימ ךיילגרַאפ ןיא רעדניק עניילק ךָאנ ייז

 -- תוחּפה-לכל זיא ,דנוב ןתמא םעד טינ ביוא ןעזרעד ךיז רַאפ טצוװ ריא

 טָאה יברעד "!םירבח ,קיטכיזרָאפ טייז :רעביא רזח ךיא .יקידנוב" ַא

 -רשוי:טשינ רעד ףיוא ןייש ַא טפרַאװ סָאװ ,סעּפע ךָאנ ןבעגעגוצ !וָארָאגעי

 -ַאלוגער ןטיול ,לעטשנעמַאזוצ-ןטַאגעלעד ןופ טייקדילָאס-טשינ ןוא טייקיד

 -עד ייוצ ףיוא טכער טַאהעג ןטעטימָאק ןופ דנַאברַאפ ַא טָאה ,ק.ָא ןופ ןימ

 -סיזקע דנַאברַאפ רעייז זַא ,ןדלָאמעג טלָאמעד ןבָאה רעזַאקװַאק יד ,ןטַאגעל

 ןדעי רַאפ 2 וצ ,ןטַאדנַאמ 6 ןעמוקַאב ייז ןבָאה רעבירעד --- רעמ טשינ טריט

 רָאפנעמַאזוצ ןפיוא טוטַאטס-ײטרַאּפ םעד ןטכַארטַאב םייב ,טעטימָאק ןקיטרָא

 רַאפ טרעדָאפעג ןוא טריטסיזקע דנַאברַאפ רעזַאקווַאק רעד זַא ,טגָאזעג ייז ןבָאה

 עקיטרָא עשידנוב יד ןעמ טָאה ןימַאלוגער םעד ןופ ךמס ןפיוא .,,טכער םיא

 -רַאפ ַא ךָאד ןדליב עלַא ייז לייוו ,ןטַאדנַאמ ןייק טנעקרענָא טשינ ןטעטימָאק

 4(= ...דנוב םוצ ןרעהעג ךרוד דנַאב

 טירטסױרַא ןגעוו דנוב ןופ .ק.צ ןופ ףורפיוא
 .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ

 רעד סָאװרַאפ טרעלקעגפיוא .ק.צ רעד טָאה ףורפיוא ןלעיצעּפס ַא ןיא

 זיא סָאד ..ּפ.ַאד.ס.ר רעד ןופ ןטערטוצסױרַא ןעגנואווצעג ןעזעג ךיז טָאה דנוב

 : טלַאהניא ןייז

 -ימַארקָאמעד-לַאיצַאס רעדנעלסור רעד ןופ ןטערטעגסױרַא זיא דנוב רעד

 טנכערעג ךיז רָאי ףניפ טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא יד .ייטרַאּפ-רעטעברַא רעש

 -סור רעד ןופ ןעגנולײטּפָא-ספמַאק עטסשיגרענע עמַאס יד ןופ ענייא רַאפ
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 ערענָאיצולָאװער עקידנצנעלג עכלעזַא טכיירגרעד טָאה ןוא ײטרַאּפ רעדנעל
 ,ימ ליפ ױזַא ןבעגעגקעװַא ןוא טַאירַאטעלַארּפ ןשידיי םעד ןשיווצ ןגלָאפרעד

 -רַאפ רעכיג סָאװ ךיז ןלָאז דנַאלסור ןופ ןטפערק ערענָאיצולָאװער עלַא זַא

 ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןסיורד ןיא ןבילבעג טציא זיא עיצַאזינַאגרָא יד טָא -- ןקינייא
 ַאזַא ןכַאמ וצ ןסילשַאב לָאז דתב רעד זַא טקריװעג ןבָאה תוביס עכלעוו

 ?טירט ןשירָאטסיה ןקיטכיוו
 טייהרעמ יד : רעטרעוו עכעלטע ןיא ןבעג ןעמ ןעק םעד ףיוא רעפטנע ןַא

 ןרַאפ טלעטשעג טָאה ײטרַאּפ רעדנעלסור רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט2 םעד ןופ
 ןטערטסױרַא רעדָא ,דרָאמטסבלעז ףיוא ןייז םיכסמ רעדָא :הרירב יד דנוב
 ,ײטרַאּפ רעד ןופ

 רַאפ ךעלדעש זיא דנוב רעד .עילַאמָאנַא עשירָאטסיה ַא זיא דנוב רעד
 .זַאושזרוב ןוא שיטסילַאנָאיצַאנ זיא דנוב רעד .ךַאז רערענָאיצולָאװער רעד
 דבכמ טָאה ןעמ ןזַארפ ערעסָאװ טימ טָא !ןטכינרַאפ ןעמ ףרַאד דנוב םעד
 -נעמַאזוצ ןט2 םעד ףיוא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא יד ןעוועג

 -ַאב ןבָאה ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשיסור יד "אבה:-ךורב/; רעסָאװ טימ טָא ,רָאפ
 !!עיצַאגעלעד רעזנוא טסירג

 -לעוו ,עיצַאזינַאגרָא יד .טרַאװרעד טשינרָאג רימ ןבָאה "אבה-ךורב? ַאזַא
 ןגלָאפרעד עסיורג עריא ךרוד ןוא טייקיטעט רעקיטייזליפ ריא ךרוד טָאה עכ
 ןירעקירדסיוא עתמא יד זיא יז זַא ,ןפוא ןקידנגייצרעביא ןַא ףיוא ןזיװַאב
 עקידעבעל יד זיא יז זַא ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ןסערעטניא יד ןופ
 עשידיי יד ןופ ןייזטסואווַאב םענעטקַאװעגסיױוא ןוא גנולקיװטנַא רעד ןופ טכורפ
 !עילַאמָאנַא עשירָאטסיה ַא זיא עיצַאזינַאגרָא יד טָא --- ,ןסַאמ-רעטעברַא

 ,עיצַאינַאגרָא רענעי ןגעו ןעמ טדער ױװַא !ךעלדעש זיא "דנוב ,/ רעד
 ןפורעגסיורַא לָאמניײא טשינ ןיוש טָאה טייקיטעט ערענָאיצולָאװער ריא סָאװ
 ,אפוג ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשיסור יד ןופ גנוקיצטנַא ןוא גנורעדנואווַאב יד

 םעד ןגעוו ןעמ טדער ױזַא !זַאושזרוב ןוא שיטסילַאנָאיצַאנ זיא דנוב רעד
 טשינ ץנעטסיזקע ןייז ןופ גָאט ןטשרע םעד ןופ טָאה רעכלעװ ,דנוב ןבלעז
 -ַאנ עלַא ןגעק ףמַאק ןכיײײרגלָאפרעד ןוא ןקרַאטש ַא ןריפ וצ טרעהעגפיוא

 ןגעק --- קלָאפ ןשידיי םעד ןיא ןעגנומערטש עזַאושזרוב ןוא עשיטסילַאנָאיצ

 ..ד.זַאאא ?עקיגנעהּפָאמוא, יד ,םזינויצ םעד
 ױזַא ןעוועג טשינ טלָאװ סע ןעוו ,ךעלרעכעל רָאג ןעוועג טלָאװ ץלַא סָאד

 ךיז טָאה'ס סָאװ ,טקַאפ רעד זיא קירעיורט .קידנגערפיוא ןוא קירעיורט
 -ַאס רעשיסור רעד ןופ רעייטשרָאפ יד זַא ,רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ןזיװעגסױרַא
 םעד ןגעוו ייס גנולעטשרָאפ עטסדנימ יד טשינ ןבָאה עיטַארקָאמעד-לַאיצ
 -סיה רעד ןגעוו ייס ,דנוב ןופ טייקיטעט רעד ןופ טלַאהניא ןוא רעטקַארַאכ
 -לעזעג ערעדנוזַאב יד בילוצ ןליּפש וצ ןפורַאב זיא רע סָאװ ,לָאר רעשירָאט
 -ַאב ןענייז עכלעוו ,ןעגנוגנידַאב עשיגָאלָאכיסּפ ןוא עשיטילָאּפ-ךעלטפַאש

 ,תופידר עשידיי יד ןופ עטכישעג רעקירָאי-2,000 רעד ךרוד ןרָאװעג ןפַאש
 יד טימ ךיילג טדייל רע ןכלעוו ןופ ,קורד ןשיטילָאּפ ןוא ןשימָאנָאקע םעד ץוח
 רעירַאטעלַארּפ רעשידיי רעד טדײל ,רעקלעפ ערעדנַא ןופ רעירַאטעלָארּפ
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 -קַאװעגסיױא שירָאטסיה רעד ןופ -- קורד ןלעיצעּפס ןכעלקערש ַא ךָאנ ןופ
 ,טרעירַאּפ ןופ רעירַאּפ ַא וצ יוװ ,ןדיי םוצ גנוטכַארַאפ רענעס

 עשיסור יד טנעקרענָא עירָאעט ןיא ןעוו ,טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא
 טגָאז ,גנומיטשַאבטסבלעז ףיוא סעיצַאנ יד ןופ טכער עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס
 -- טכער עטסטושּפ ,עטסכַאפניײא יד טַאירַאטעלַארּפ ןשידיי םעד דָארג ּפָא יז
 -טשינ ןקיזָאד םוצ !עיצַאזינַאגרָא עקידנעטשטסבלעז ַא ןבָאה וצ טכער יד
 -עגמוא ענעי ךיוא טסַאּפעגוצ קידנעטשלופ ךיז טָאה ןײטשרַאפ-טשינ ןוא ןסיוו
 -רעמ יד ףעכלעוו טימ --- רעפרַאש ןגָאז וצ טשינ --- טייקיניזטכייל ערעיוה
 יד וצ ןגיױוצַאב ךיז טָאה ײטרַאּפ רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט2 םעד ןופ טייה
 ,טעברַאעגסיוא טָאה דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ רעט5 רעד סָאװ ,ןעגנורעדָאפ

 ןייז ךרוד טָאה דנוב רעד תעב סָאװ ,זיא קידנגערפיוא ןטסרעמ םוצ רָאנ
 יִד ןדיימרַאפ וצ ידכ ,ךעלגעמ ןעװעג ןיא סָאװ ,ץלַא ןוטעג עיצַאגעלעד

 ,תוחנה עקידנטיײידַאב ףיוא ןעגנַאגעג זיא ןוא ,ײטרַאּפ רעד טימ גנודיישעצ
 -וצ ןופ טייהרעמ יד טָאה ,םומינימ ַא זיב ןעגנורעדָאפ ענייז קידנריצודער
 -פיוא עצנַאג ריא ,טרעקרַאפ ,גנוטכיר רעד ןיא ןוטעג טשינרָאג רָאפנעמַאז
 הליחתכל טלָאװ יז יו ןעוועג ןענייז ןעגנולדנַאה ןוא סעדער עריא ,גנוריפ

 רעזנוא ןופ טנעמָאמ םעד ןרעטנענרעד וצ רעכיג סָאװ הנווכ יד טַאהעג
 ,טירטסױרַא

 טלעטשעגסױרַא רע טָאה ןעגנורעדַאפ עכלעוו ? דנוב רעד ליוװ עשז-סָאװ

 ? רָאפנעמַאזוצ-ײטרַאּפ ןט2 םעד
 -גידַאב עלַאנָאיצַאנ ערעדנוזַאב ןיא טבעל טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד

 עשירָאטסיה ,ענעפַאשעג ןרָאי רעטרעדנוה ךשמב ,ערעדנוזַאב טָאה רע .ןעגנוג
 ַא ןיא רעטנוא ךיז טדייש סָאװ ,עיגָאלָאכיסּפ ערעדנוזַאב ַא ןוא סעיצידַארט
 ערעדנַא עלַא ייב רעירַאטעלָארּפ יד ןופ עיגָאלָאכיסּפ רעד ןופ ןפוא ןסיוועג
 ןסקַאװעגסױרַא זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ַאזַא זיולב זַא ,ךעלריטַאנ .רעקלעפ
 ןּפַאלק סָאד ךיז ןיא טליפ ןוא ןבעל ןייז טימ טבעל ,סיוש רענעגייא ןייז ןופ

 -ָארּפ ַא ןריפ הביבס ןייז ןיא גלָאפרעד טימ ןעק ,סלוּפ ןשירָאטסיה ןייז ןופ
 ַאזַא ןיולב .,םזילַאיצָאס ןוא ףמַאק"ןסָאלק ןופ ןעיידיא יד רַאפ עדנַאגַאּפ
 ןריפוצנירַא רעכיג סָאװ ידכ ,טעברַא ערַאבטכורפ ַא ןריפ ןעק עיצַאזינַאגרָא
 -ןסַאלק ןופ החּפשמ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד

 ,רעירַאטעלָארּפ עטסואווַאב
 -עגסיוא דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ רעט5 רעד טָאה ,ןעניז ןיא סָאד קידנבָאה

 רעד .ײטרַאּפ רעד ןיא דתב ןופ בצמ ןגעוו טוטַאטס ןרעדנוזַאב ַא טעברַא
 ,םיניגע עגונב טייקידנעטשטסבלעז סָאמ עקיטיונ יד םיא טרעכיזרַאפ טוטַאטס
 עגונב םיא ןלעטש ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד לעיצעּפס ךייש ןענייז סָאװ
 -רעק עויטַאטנעזערּפער יד ןופ החגשה רעד רעטנוא םינינע ערעדנַא עלַא
 -נעצ ןוא רָאפנעמַאװצ ריא ןופ -- ײטרַאּפ רעדנעלסור רעד ןופ ןטפַאשרעּפ
 ,טעטימָאק ןלַארט

 -סױרַא ךיז טָאה'ס יװ ,רָאפנעמַאזוצ-יײטרַאּפ ןט2 םעד ןופ טייהרעמ יד
 וצ קיטכיר ידכ ,ןסקַאװרעד טשינ ךָאנ ןרעױדַאב םוצ רעבָא זיא ,ןזיוועג
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 -יונ יד ןײטשרַאפ וצ ,דנַאלסור ןיא ןבַאגפיוא עלענָאיצַאזינַאגרָא יד ןייטשרַאפ
 יד ןופ טייקידנעטשטסבלעז עטמיטשַאב ַא םכסה ןיא ןעגנערב וצ טייקיט
 -מוא ,רעקינילכײלג ַא .ײטרַאּפ רעד ןופ טייקכעלטייהנייא רעד טימ ןלייט
 טייהרעדנילב רעטנוא ךיז וצ טפרַאװ רעכלעוו ,םזילַארטנעצ רעקידתונמחרב
 רשמא טסַאּפ סָאװ םזילַארטנעצ ַא ,געוו ןייז ףיוא טנגעגַאב 'רע סָאװ ,ץלַא
 ײטרַאּפ ַא רַאפ טשינ ןפוא םושב רעבָא ,רערעװשרַאפ-ןשטנעמ עּפורג ַא רַאפ
 יא סע ןכלעװ רַאפ ,לַאעדיא רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעד זיא סָאד טָא --

 ןשיּפָאטװא םעד רעטניה רעבָא ,ןטַאגעלעד טייהרעמ יד םיערוכ ןלַאפעג
 יד בילוצ גנובערטש יד טייקכעלקריוו רעד ןיא ךיז טלַאהַאב םזילַארטנעצ
 וצ בירקמ -- ןסערעטניא ענענַאטשרַאפ שלַאפ אקווד ןוא -- ןסערעטניא עטנָאנ
 עכלעוו ףיוא ,תודוסי-טּפיוה יד ,ללכב גנוגעװַאב רעד ןופ ןסערעטניא יד ןייז
 ,גנוגעוַאב עשיטסילַאיצָאס-רענָאיצולַאװער עטכע ןַא ךיז טיוב'ס

 ןקידנטײדַאב ַא ןיא זיא סָאװ ,טייקפייר-טשינ רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעד ייב
 ןעיידיא יד ןופ ךות םעד ןייטשרַאפ ןקיטכיר-טשינ ןופ אצוי-לעוּפ ַא דַארג
 טשינ זיא םזילַאנָאיצַאנרעטניא לייוו --- םזילַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ

 ןוא תונעט ערעזנוא עלַא ןּפַאלקעצ טזומעג ךיז ןבָאה --- םזיטילָאּפָאמסָאק

 .תונעמ
 רעד טָאה ,ןעגנורעדָאפ עכעלטנזעוו ערעזנוא עלַא ףיוא רעפטנע ןַא יו

 ןגיילוצרָאפ זיולב ךעלגעמ רַאפ ןענופעג ײטרַאּפ רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעט2
 רעד .ןגרַאװרעד ןײלַא ךיז לָאז רע ןכלעוו טימ ,לרינש ןדייז ַא דנוב םעד
 -גידַאב עכלעזַא ןיא דנוב םעד ןלעטש וצ ןעוועג םיכסמ טָאה רָאפנעמַאזוצ
 .רעכעלעמַאּפ ַא רָאנ ,רעגנולצולּפ ַא ןייז טשינ לָאז טיוט ןייז זַא ,ןעגנוג

 ,טירט םעד ףיוא ןדײשטנַא וצ ךיז ןעגנואווצעג ןעוועג זיא דנוב רעד ןוא
 -רעמ רעד ןופ גנַאלרַאפ םעד ךיז ןבעגרעטנוא לייו ,טכַאמעג טָאה רע סָאװ
 ןופ ןסערעטניא יד ןטַארַאפ יו ,שרעדנַא סעּפע טשינ ןסייהעג טלָאװ טייה
 דרָאמטסבלעז טײטַאב טלָאװ דנוב ןופ דרָאמטסבלעז .טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי

 ַאטעלָארּפ עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ
 עויטקַא ןוא עשיגרענע עריא ןופ םענייא ןרָאלרַאפ טלָאװ החּפשמ עשיר
 .רעדילגטימ

 ןשירָאטסיה ןיוש טנייה ,םעד ןיא ךעלקערש ןוא קירעיורט רעדנוזַאב
 "רעדנַאנַאפ ,תועמשמ ,טציא ךיז טעוװ סָאװ ,גירק-רעדירב רעד זיא טקַאפ

 .ןרעקַאלפ
 רעזנוא טימ ףמַאק םעד ףיוא תוחוכ עריא עלַא ןבעגוצקעוַא טָאטשנָא

 עשיסור יד טציא טעװ ,גנושרעהטסבלעז רעד טימ --- אנוש םענעטלָאשרַאפ

 עיגרענע רערענָאיצולָאװער ריא ןופ לייט ַא ןבעגקעװַא עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס
 וצ םיא ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה יז לייו ,דנוב ןטימ ףמַאק ןפיוא

 ,ןטכיגרַאפ
 -ַאושזרוב רעד ןופ ןוא גנושרעהטסבלעז רעד ןופ החמש יד ןייז טעוו סיורג

 -בעלטרָאװטנַארַאפ יד .רעשידיי רעד ןופ ךיוא ןוא רעשיסור רעד ןופ -- עיז
 רעטייו ךיוא ןלעװ רימ .זנוא ףיוא ןלַאפ טשינ טעו החמש רעד רַאפ טייק
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 רעו טכעלקריוװרַאפ רעכיג סָאװ לָאז'ס ידכ ,ןעגנוגנערטשנָא עלַא ןכַאמ
 ןטפערק עשירַאטעלָארּפ ערענָאיצולָאװער עלַא ןופ גנוקינייארַאפ עתמא יד
 -יטעט עשיטסילַאיצָאס רעזנוא ןריפ רעטייוו ךיוא ןלעװ רימ .,דנַאלסור ןופ

 -ָארּפ, :ןָאפ רעטלַא רעד רעטנוא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןשיווצ טייק
 ,"ךייא טקינייארַאפ ,רעדנעל עלַא ןופ רעירָאטעל

 רעשידיי רעד ןופ סקואוו רעד זַא ,טגייצרעביא ףיט ןענייז רימ ןוא
 -ָאיצַאזינַאגרָא ןופ גנורעסערגרַאפ יד ןוא טייז ןייא ןופ גנוגעװַאב-רעטעברַא
 רערעדנַא רעד ןופ ןטַארקַאמעד-לַאיצַאס עשיסור יד ןופ טייקטינעג רעלענ
 ןוא ןרעגַאב עלַא סָאװ ,ליצ ןסיורג םענעי וצ ןעגנערב ךיג ןלעװ טייז

 ,קילייה ױזַא זנוא רַאפ זיא סָאװ

 -ַאב רעשימָאנָאקע ןוא רעשיטילָאּפ רעד רַאפ -- ףמַאק ןיא סיורָאפ

 !טַאירַאטעלָארּפ ןופ גנואיירפ

 !גירק-רעדירב םעד טימ רעדינ
 !סעיצַאנ עלַא ןופ רעירַאטעלָארּפ יד ןופ טעטירַאדילָאס יד ןבעל לָאז
 !גנושרעהטסבלעז רעד טימ רעדינ

 ! םזילַאיצָאס רעד ןבעל לָאז
 ,1903 רעבמעצעד

2 
 יא 8

 -עג טָאה -- עמיטש רעטײברַא יד -- דנוב ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ רעד

 ךיז ןלעוו רימ .רָאפנעמַאװצ ןטייווצ ןופ גנוצַאשּפָא עכעלריפסיוא ןַא ןבעג
 :גנוצַאשּפָא רעד ןופ ןלייט עקינייא טימ ןענעקַאב ָאד

 ןופ רעמ ,ןייז ןעק ,טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעטריזינַאגרָא רעד;
 -נעמַאזצ-ײטרַאּפ ןט2 ןופ טרַאװעג ןוא טפָאהעג ײטרַאּפ רעד ןופ ןלייט עלַא

 רע ןעוו ,טייצ רעד ףיוא טרַאװעג דלודעגמוא טימ טָאה דנוב רעד, ..?רָאפ
 ײטרַאּפ רעד ןיא דילגטימ רעטקיטכערַאבכיײלג ַא יוװ ,ןטערטניײרַא ןענעק טעוו
 טסעפ ןענעק ךיז טעװ רע ןעוו ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידנעלסור ןצנַאג םעד ןופ
 -עביא יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד טימ ןקיניײארַאפ
 ןענַאטשעג זיא דנוב רעד ..?"דנַאלסור ןיא ןעניואוו סָאװ ,סעיצַאנ עקיר
 ,שיטקַאפ טשינ טריטסיזקע ײטרַאּפ יד; ביוא זַא ,טקנוּפדנַאטש םעד ףיוא
 ןיא ןוא ,?רָאפנעמַאזוצ-סגנודנירג ַא ןייז רָאפנעמַאזוצ רעקידנעמוק רעד ףרַאד
 דנַאל ןופ סעיצַאזינַאגרָא .ד.ס עקידנריטסיזקע עלַא ןקילײטַאב ךיז ןפרַאד םיא
 טָאה ַארקסיא יד רעבָא .סעיצַאנ ערעדנַא ןופ ייס ,רעשיסור רעד ןופ ייס
 טנעקעג טָאה יז ןוא רענעלּפ עלענָאיצַאזינַאגרָא עטמיטשַאב עריא טַאהעג
 טשינ טלקיװטנַא ךיז ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עכלעזַא זַא ,ןטרַאוװרעד
 טשינ ןוא ןבעל ןקיטרַאנגייא רעייז טימ טבעלעג ןוא גנוקריוו ריא רעטנוא

 ןלעװ ,ןליפעג "עקינעטרעטנוא יירט;, ערעייז ריא ןקירדוצסיוא ךיז טלייאעג

 -נײרַא ןלעװ ןוא רענעלּפ עלענָאיצַאזינַאגרָא עריא טימ ןייז םיכסמ טשינ

 -ַאב עשיטקַאט יד ןיא ןוא טוטַאטס ןיא ,םַארגָארּפ ןיא טסייג רעייז ןגָארט
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 ןפיוא טפַאשרעה ריא ןענערָאװַאב וצ ידכ ,ןָאטעג ץלַא טָאה ַארקסיא ,ןסולש
 סָאװ ןרעה ךיז לָאז ןטנעמעלע עשיטירק ןופ לוק רעד זַא ןוא רָאפנעמַאזוצ

 .רעליטש
 ,ןעמיטש 23 יװ רעמ טשינ טַאהעג טָאה דנַאלסור ןיא דנוב רעצנַאג רעד

 -יטש 2 טַאהעג טָאה ײטרַאּפ רעד ןופ טעטימָאק רעשיטָאטש רעדעי תעב
 עשיטָאטש 2 ןופ זיולב טײטשַאב רעכלעוו ,דנַאברַאפ רעזַאקװַאק רעד .,ןעמ
 זיא ַארקסיא עיצַאזינַאגרָא יד .ןעמיטש 6 עצנַאג טַאהעג טָאה ,ןטעטימָאק
 סלַא ,ַאדורט עינעדזשזָאבָאווסָא עּפורג יד סלַא :לָאמ 3 טלעטשעגרָאפ ןעוועג

 ןוא ַארקסיא ןלַאנרושז יד ןופ עיצקַאדער סלַא ןוא עגיל עשידנעלסיוא יד
 -ייז טכער-סגנוטַארַאב טימ ןטַאגעלעד ענעדַאלעגנייא יד ןשיווצ תעב .ַאירַאז
 -ּפִא ןעמ טָאה ,דצ ןשירקסיא ןופ ןשטנעמ עקידנטײדַאב עלַא ןעוועג ןענ
 ןוא ןווָאנַאזַאיר טכער:סגנוטַארַאב טימ רָאפנעמַאזצ םוצ ןזָאלוצוצ טגָאזעג
 רעד ןוא דנַאלסור ןיא רעוט ,ד.ס עטשרע יד ןופ עדייב --- ןיקסוועשטירק
 ןיא ײטרַאּפ רעדנעלסור רעד ןופ רעייטשרָאפ 2 יד ןופ רענייא -- רעטצעל

 ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצָאס ןופ ָארויב
 םעד טימ ןוא ,םַארגָארּפ םעד רַאפ טמיטשעג טָאה עיצַאגעלעד רעזנוא;

 רעד ןיא גנוטכיר רעכלעוו וצ ןזיוװַאב קיטיידייוצמוא ןוא רָאלק יז טָאה

 -ָארּפ עשיסקָאדָאטרָא עבלעז סָאד .טרעהעג דנוב רעד עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 "ייא ךָאנ טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד רַאפ טקידערּפעג דנוב רעד טָאה םַארג
 זיא ַארקסיא רעדייא ךָאנ ,טזָאלעגסױרַא םַארגָארּפ ריא טָאה ַארקסיא רעד

 סָאװ ,טקַאפ רעד ןעיירפ רָאנ ןעק זנוא; ..."ןעוועג טלעוו רעד ףיוא ןצנַאגניא
 ,םַארגָארּפ עשיסקָאדָאטרָא ןַא קידנעמעננָא ,טָאה עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד
 ופ םרָאפ רעדעי ןגעק טגָאזעגסױרַא ןסָאלשטנַא ןוא ףרַאש ךיז םעד טימ
 ףמַאק ןייק זיא רָאפנעמַאזוצ ןפיוא זַא ,ןגָאז רעבָא ףרַאד ןעמ ..."םזינוטרָאּפָא
 .טזָאלעגוצ טשינ רָאפנעמַאזוצ םוצ ןעמ טָאה רעקיטירק רָאּפ יד .ןעוועג טינ
 וצ ןעגנוקרעמַאב עשיטירק עסיוועג טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטַאגעלעד יד ןוא
 ...ןרעהסיוא טלָאװעג טשינ טעמכ ןעמ טָאה ,םַארגָארּפ ןופ רעטרע עסיוועג

 ןגעוו זיא, ,ןגָאלשעגרָאפ טָאה ַארקסיא סָאװ ,טקעיָארּפ-םַארגָארּפ ןיא
 יד ןופ טכער יד .ָאטשינ טרָאװ ןייא ןייק תונושל עלַא רַאפ טכער עכיילג
 -יוא טנרָאװַאב טשינ טקנוּפ ןייק טימ טעמכ ןרעו סעיצַאנ עטקירדרעטנוא
 רָאנ .גנומיטשַאבטסבלעז ףיוא טכער ןבָאה סעיצַאנ עלַא זַא ,טקנוּפ םעד רעס
 טרפב ,טַאירַאטעלָארּפ ןופ םַארגָארּפ סָאד .,רָאלק טשינ רעייז זיא טקנוּפ רעד
 עכלעוו ,סעיצַאנ ענעדישרַאפ וצ טרעהעג רע ואו ,רעדנעל עכלעזַא ןיא

 עלערוטלוק ענעדישרַאפ ץנַאג ןיא ןבעל ןוא תונושל ענעדישרַאפ ףיוא ןדער

 -נָאק סיוא ןדער עכלעוו ,ןטקנוּפ עכלעזַא ךיז ןיא ןבָאה זומ ,ןעגנוגנידַאב
 טקידנשרעה יד ."סעיצַאנ עטקירדרעטנוא יד ןופ טכער עלַאנָאיצַאנ יד טערק
 זא ,םעד ןיא טריסערעטניא ןענייז סעיצַאנ עקידנשרעה יד ןופ ןסַאלק
 רעד טימ ןסיגפיונוצ ןוא ןרילימיסַא ךיז ןלָאז סעיצַאנ עטקירדרעטנוא יד
 ךיז ףיוא ןעמענ ןעק עכלעוו ,טכַאמ עקיצנייא יד ...עיצַאנ רעקידנשרעה
 ךַארּפש יד גנוקירדרעטנוא ןופ ןענערָאװַאב ןוא ןציש וצ עבַאגפיוא עכיוה יד,
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 ןטריזינַאגרָא םעד ןופ טכַאמ יד זיא --- סעיצַאנ עדמערפ ןופ רוטלוק יד ןוא

 -ַאב וצ עיצַאנ רעדעי ןופ טכער יד .סעיצַאנ עלַא ןופ טַאירַאטעלָארּפ

 גנורעקלעפַאב רעד ןופ טכער יד ,ןושל םענעגייא ריא ףיוא גנודליב ןעמוק

 ןכלעוו ,ןושל םעד ףיוא הכולמ רעד ןופ ןעגנוטכירנייא עלַא ןיא ךיז ןדנעוו וצ

 יַאב ףרַאש ןוא רָאלק ןייז זומ ץלַא סָאד -- רעסעב ןוא רעטנענ רַאפ טלַאה יז

 "סױרַא עקידתונשקע יד קנַאדַא זיולב .?םַארגָארּפ .ד.ס ןדעי ןיא טנרָאװ

 "עגנײרַא ןעמ טָאה ןטַאגעלעד רעזַאקװַאק ןוא עשידנוב יד ןופ ןעגנוטערט

 "טנַא עלערוטלוק עיירפ ַא עיצַאנ רעדעי רַאפ ןענערָאװַאב וצ ןטקנוּפ ןעמונ

 ַאק זַא ,טזײװַאב רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,סָאד .גנולקיוו

 םעד טימ טמסרַאפ זיא .ד.ס רעשיסור רעד ןופ רעריפ לייט רעקידנטיײדַאב

 ..ןצנעדנעט עשירָאטַאלימיסַא עזַאושזרוב ןופ טפיג

 טריקיטירק ףרַאש טרעװ םָארגָאּפ רעוועינישיק ןגעוו עיצולָאזער יד

 טימ טדער עיצולָאזער יד זַא ,ןזיװעגנָא טרעוו סע .,עכַאװש רעייז ַא סלַא

 -- ןקידלוש-טּפיױה ןפיוא ןָא טשינ טזייוו ןוא ?רעטרעוו עבלַאה ערָאלקמוא;

 ןיא ןפָא ןבָאה ןטעטימָאק עשיסור עקינייא .גנוריגער רעשיסור רעד ףיוא

 "עג טימ ןטערטוצסױרַא טַאירַאטעלָארּפ ןקיניזטסואווַאב םעד ןפורעג ףרַאש

 רעטציירעגפיוא רעד ןגעק רעטעברַא עשידיי יד טימ ןעמַאזוצ טנַאה ןיא רעוו

 לָאַצ ַא ןיא ןבָאה רעטעברַא עשיליוּפ ןוא עשיסור .עסַאמ רעטעדליװרַאפ

 רעד .ןדיי יד ןקידיײטרַאפ וצ הקזח דיב טייקטיירג רעייז ןזיווַאב רעטרע

 -ייטרַאפ טנַאה ןיא רעוועג טימ טיירג םוטעמוא זיא טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי

 "ַאס רעשיסור רעד ןופ רָאפנעמַאװצ רעד .,טייהיירפ ןוא דובכ ןייז ןקיד

 םָארגָאּפ רעװעינישיק ןגעוו עיצולָאזער ןייז טימ טָאה עיטַארקָאמעד-לַאיצ

 ,גנוגעװַאב רעד יבגל קילעטשרעטניה זיא רע זַא ,ןזיוװַאב

 טגָאז ,דנוב ןטימ ןעגנואיצַאב יד ןוא טוטַאטס םעד קידנדערמורַא

 יַּפָא רעירפ ךיז רימ ןזומ ,ןקינייארַאפ וצ ךיז ידכ; :עמיטשש רעטײברַא יד

 ,ןוטעג ץלַא טָאה יז .קיטקַאט 'סַארקסיא ןעוועג זיא סָאד --- ןצענערג

 ןוא ,"דנב ןופ םיובח עשיסור ערעזנוא ןלײטוצּפָא ,ןצענערגוצּפָא ידכ

 -רַאפ םיא ןצנַאג ןיא טסייה דנוב ןטימ ךיז ןקינײארַאפ; זַא ,יז טניימ ,טציא

 ןשידיי םעד ןרעדנוזּפָא טשינ ליצ ַא רַאפ ךיז טלעטש דנוב רעד, ..."ןטכינ

 שירָאטסיה םעד ןריפניירַא -- טרעקרַאפ רָאנ ,עקירעביא יד ןופ רעטעברַא

 .ןשיטסילַאיצָאס םענײמעגלַא םעד ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןטרעדנוזעגּפָא

 .?רעירַאטעלָארּפ עלַא ןופ ףמַאק

 ןבָאה ןצנַאגניא ןעמ ףרַאד יצ ןעװעג ןיא עגַארפ, רעד ןופ ךות רעד

 ףיוא טָאה רָאפנעמַאזצ רעד ןוא ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא

 "עג זיא דוב םעד .ןיינ :הבושת עטושּפ ןוא ערָאלק ַא ןבעגעג עגַארפ רעד

 רעד טימ ןוא לייטרוא םעד רעטנוא ןענעמתחרעטנוא ךיז רעדָא ןבילב

 זיא ,ןעגנַאגעג טציא זיב זיא רע ןכלעוו טימ ,געוו רעד זַא ,ןענעקרענָא המיתח

 ,עקידעבעל יד ןופ לָאצ רעד ןופ ךיז ןקעמסיוא המיתח רעד טימ ,רעשלַאפ ַא

 טלַאה רע ןכלעוו ,געוו ןבלעז םעד טימ רעטייוו ןייג רעכיז ןוא טסעפ רעדָא
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 ןעמעננָא טזומעג טָאה דנוב רעד .."ןקיטכיר ןוא ןכיילג-קיצנייא םעד רַאפ

 ,געווסיוא ןטייווצ םעד

 ןשלַאפ םעד ףיא טלעטשעג ןָא ביוהנֶא ןופ טעמכ ךיז טָאה ַארקסיא,

 ןגיל טַאירַאטעלָארּפ רעדנעלסור םעד ןופ ןסערעטניא יד זַא ,טקנוּפדנַאטש
 יד טשימעצ קידנעטש טָאה יז .טַאירַאטעלַארּפ ןשעיסור ןופ ןסערעטניא יד ןיא

 ושימ טגעלפ יז לייוו ,טַאירַאטעלָארּפ 'רעדנעלסור' ןוא 'רעשיסור' רעטרעוו

 ןבָאה טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םוצ גנואיצַאב ןיא; .."ןפירגַאב עדייב יד

 ַארקסיא .,ןרָאטַאלימיסַא סלַא ןזיװעגסױרַא ךָאנ ַארקסיא ןופ רעריפ יד ךיז

 -- טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ העושי יד זַא ,טגָאזעג רָאלק 51 רעמונ ןיא טָאה

 ערענָאיצקַאער ַא זיא עיצַאנ עשידיי ףירגַאב רעד .עיצַאלימיסַא ןייז ןיא זיא

 טימ ןסיגפיונוצ ךיז זומ עיצַאנ עשידיי יד ,ןטסינויצ יד ןופ גנורעלקסיוא

 ,לדיל שיטסילַאנָאיצַאנ ןייר ַא זיא סָאד; ..."גנורעקלעפַאב רעקימורַא רעד

 -גשרעה יד ןוא ןסַאלק עקידנשרעה יד ןופ השוריב ןעמוקַאב טָאה ַארקסיא סָאװ

 רעד טימ ןױילימיסַא ךיז זומ עיצַאנ עשידיי יד ביוא ןוא .סעיצַאנ עקיד

 ןוא דירש ַא ךיילג ןיוש ,ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשיסור ,רימ ןזומ ,רעשיסור

 טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןזָאל טשינ טילּפ

 עשירָאטַאלימיסַא יד רַאפ גנורעטש ַא ןייז הלילחו-סח ןעק סָאװ ןוא ןפַאשַאב טָאה

 ןעוועג זיא גנוקינייארַאפ רעד ןיא גנורעטש עטסקרַאטש יד; .."ןעגנובערטש

 =? "םזילַארטנעצ רעשיטַארקָארויב רעדנילב רעד

 ןפיוא עגַארפ רעלַאנַאיצַאנ רעד ןגעװ עיסוקסיד יד 5

 "ףנוב , ןופ רַאפנעמַאװצ ןטכ

 עלַאנָאיצַאנ סָאד טלדנַאהַאב טָאה (1903) דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ רעט5 רעד

 -ַאב ןייק רעבָא ,עיסוקסיד ערעגנעל ַא ןרָאװעג טריפעג זיא'ס .םַארגָארּפ
 ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא טשינ זיא סולש

 -ָארב ַא ןופ םֹרָאפ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,טכירַאב רעלעיציפָא רעד
 םעד ןופ הביס יד .עגַארפ רעד ןגעוו סעיסוקסיד יד רעביא טשינ טיג ,רוש
 ןטַאגעלעד םלוע םעד ייב זַא ,רָאלק ןרָאװעג זיא ןטַאבעד יד ןופ :ַאזַא זיא
 ןלַאנָאיצַאנ ןופ ןלייט עקיטכיוו רעייז עגונב תועד-יקולח עדנעייג-טייוו ןשרעה
 ןעמעננָא טשינ עיצולָאזער ןייק ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא םעד בילוצ ,םַארגָארּפ

 םעד טכירַאב ןיא ןכעלטנפערַאפ טינ טמיטשַאב טלָאמעד טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד
 ,םַארגָארּפ ןלַאנָאיצַאנ ןגעוו ןטַאבעד יד ןוא טקנוּפ

 ןענייז ןטייהנדישרַאפ-סגנוצימ ידע :םעד ןגעו טלייצרעד םעדעמ ,וו
 ;:ַאלקּפָא ןַא טימ סעדער רָאּפ ַא טרעהעג ךיז ןבָאה'ס .עפיט ץנַאג ןעוועג
 ןענעק טשינ ןפוא םושב ןלעװ ןדיי יד -- :ןעגנומיטש עשירָאטַאלימיסַא ןופ
 .ךַאז עקירעביא טולָאסבַא ןַא זיא עימָאנָאטױא ןוא עיצַאנ סלַא ןריטסיזקע
 ןופ רענגעק יד ןוא רעגנעהנָא יד זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק ,גיוא ןפיוא קידנטסעמ
 ךיילג טלייטעצ רָאפנעמַאזוצ םענעי ףיוא ךיז ןבָאה םַארגָארּפ ןלַאנָאיצַאנ םעד
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 עטעטירָאטיוא ןייק זַא ,רָאלק ןעוועג זיא ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ייב .,ךיילג ףיוא
 -סיד רעטיירב ךָאנ זומ עגַארפ יד .ןרעוו ןעמונעגנָא טשינ ןעק עיצולָאזער
 -עד טָאה טעטימָאק-לַארטנעצ רעד .עסערּפ-ײטרַאּפ רעד ןיא ןרעו טריטוק
 -וצ רעד ןוא גנונדרָא-גָאט ןופ עגַארפ יד ןעמענוצּפָארַא טגיילעגרָאפ רעביר
 ,(+ז"גַאלשרָאפ ןקיזָאד םעד ןעמונעגנָא טָאה רָאפנעמַאז

 רָאפנעמַאזוצ ןופ ןלָאקָאטָארּפ יד ןבילבעג ןענייז דנוב ןופ וויכרַא ןיא
 ןשידנוב םעד ןיא טכעלטנפערַאפ ןרָאװעג ייז ןענייז רעטעּפש ןרָאי טימ ןוא
 ןענייז ןלָאקָאטָארּפ יד .עשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,טייצ רעזנוא לַאנרושז
 ,ןעגנונכייצרַאפ יד ןבָאה רענדער יד .שיסור ןיא ןבירשעג ןעוועג לַאניגירָא ןיא
 -נָאק טשינ ,סעדער ערעייז ןופ טכַאמעג ןבָאה ןרַאטערקעס ייווצ יד סָאװ
 -ָאנ יד ןופ ךמס ןפיוא טלעטשעגנעמַאזוצ ןענייז ןלָאקָאטָארּפ יד .טרילָארט

 ןוא ןרעלעפ עטסנרע קיניײװ טשינ רעבירעד טגָאמרַאפ טסקעט רעד .,ןציט
 -עגכרוד רעד ןופ דליב עתמא סָאד םיא ןופ ןעמוקַאב וצ טכייל טשינ זיא'ס
 טקעיָארּפ רעד ןוא עגַארפ רעד ןגעװ טַארעפער רעד .עיסוקסיד רעטריפ
 ןופ קורדנייא םעד ּפָא ךיוא ןכַאװש ןוא ןצנַאגניא ןלעפ עיצולָאזער רעד ןופ
 ןוא עטלקערבעצ יד ךָאד ןביג םעד ףיוא טקוקעג טשינ .עיסוקסיד רעד
 ןעגנומיטש יד ןגעוו ףירגַאב ןסיוועג ַא ןלַאירעטַאמ עטריזינַאגרָא-טכעלש

 דנוב ןופ רעוט ןוא רעריפ יד ןשיוצ טשרעהעג 1903 ינוי ןיא ןבָאה סָאװ
 ,עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו

 טָאה שידיי ןיא .שיסור ןיא םעדעמ .וװ ןטלַאהעג טָאה טַארעפער םעד
 יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה םעד ךָאנ ,רעביל .מ טצעזעגרעביא טַארעּפער םעד
 ןופ טפלעה ַא -- ןטַאגעלעד 15 טקילײטַאב ךיז ןבָאה ריא ןיא .עיסוקסיד

 .װ ,ןָאזלעּפָאק חמצ ,טַאטשנעזיא .א ,רעביל ,מ ,םעדעמ ,וו : רָאפנעמַאזוצ
 ,ןיוועל םולש ,ןעגיָאק ,פ ,ןיקמורפ .ב ,ןייטשנייוו .א ,יקסרוק ,פ ,יקסווָאסָאק
 -טרָאּפ לאיתוקי ,שטיוורוה היבצ  ,רוקָאניו .מ ,ןָאסרעיײנש ,ץכ דוד
 ןענייז סָאװ ,סעדער יד ןופ ןגוצסיוא עקינייא ןעגנערב ןלעוװ רימ .,(חנ) יענ
 -סיוא ךיז ןעמ ןָאק לענָאיצנעװנָאק .עיסוקסיד רעד ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג
 -סיוא ןַא -- ןעגנוטכיר ייווצ ךיז ןשיווצ טריפעג ןבָאה ףמַאק םעד זַא ,ןקירד
 -ידיי ַא ןופ ןדָאב ןפיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,גנוטכיר עלַאנָאיצַאנ ןכָארּפשעג
 טינ טָאה סָאװ ,גנוטכיר עשיטילָאּפָאמסָאק ַא ןוא ,עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ רעש
 ןענייז ןעגנוטכיר עקיזָאד יד ןשיווצ .ןדיי רַאפ עימָאנָאטיױא ַאזַא ןיא טביולגעג
 רָאפנעמַאװצ ןפיוא טליפעג ךיז ןבָאה ללכב ."ןגײנּפָא עסיוועג ןעוועג
 רעד ןיא טכַארבעגנײרַא טָאה סָאד ןוא "ןגיײנּפָא; עלעודיווידניא קינייוו טשינ
 ןכירטש עיינ עיסוקסיד

 עשירָאטַאלימיסַא ענייז ןזיװעגסױרַא טלוב ץנַאג טָאה ןָאזלעּפָאק .צ
 ? עיצַאלימיסַא ןגעק ןייז עיטַארקָאמעד:לַאיצָאס יד ףרַאד סָאװרַאפ , .ןעגנוגיינ
 טַאירַאטעלָארּפ רעד רָאנ ,גנַאװצ ןופ ןיז ןיא טשינ ,ךעלריטַאנ .רע טגערפ ---

 -ַאנ ןופ ןגָאזּפָא ,ןסערעטניא ענעגייא ענייז בילוצ ,קיניזטסואווַאב ךיז ןעק
 טגָאזעג טָאה --- עימָאנָאטױא עלַאנָאיצַאנ; ,,"ןטייקכעלמיטנגייא עלַאנָאיצ
 ענַארפ רעד טימ ןדנוברַאפ טשינ זיא -- עדער רעטייווצ ַא ןיא ןָאזלעּפָאק
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 זיא וצרעד רעבָא ,גנוריזיטַארקָאמעד רעלופ ַא ייב ךעלגעמ זיא יז .'דנוב'

 ,"טייוו רעייז
 -- טייהיירפ עתמא; :ןיוועל םולש טציטשעג טָאה טקנוּפדנַאטש םעד

 ,עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ ייב זיולב ךעלגעמ טשרמולכ זיא -- טגָאזעג רע טָאה
 -סקלָאפ רעד ןיא זיולב טגיל עגַארפ רעד ןופ גנוזייל יד זַא ,סיוא טמוק סע
 זיא דנַאלסור ןיא סָאװ ,רעבָא זיא קילגמוא רעד .ןָאגרַאשז ףיוא גנודליב

 יד; ..."ןרילימיסַא ךיז ןדיי יד טשינ טזָאל ןעמ ןוא טייהיירפ ןייק ָאטשינ טציא
 ענַארפ ַא זיא עגַארפ עצנַאג יד, .."ךַארּפש רעשיסור רעד וצ טבערטש עסַאמ
 ןייז טשינ ןלָאז סע ןעוו .טרילימיסַא םוטעמוא ךיז ןבָאה ןדיי ,ךַארּפש ןופ
 "שיסור טדערעג ןדיי ןטלָאװ ,ןצעזעג-םַאנסיוא ןייק

 וצ שיּפָאטוא זיא סעק :גנוניימ ןייז טרילומרָאפ ץרוק טָאה יקסרוק .פ
 רעד טימ ןדנוברַאפ זיא יז .ןייגרעטנוא טעוװ עיצַאלימיסַא יד זַא ,ןעניימ
 ."ןייגרעטנוא טשינ לָאמנייק טצװ ןוא גנולקיװטנַא רעשימָאנָאקע

 ןענייז סע, :קנַאדעג ןקידנגלָאפ םעד טלקיװטנַא טָאה טַאטשנעזײא .א

 .?עשיטסילַאנָאיצַאנ ַא ןוא עשירָאטַאלימיסַא ןַא -- ןעגנומערטש ייווצ ָאד
 רעבָא :טרעלקעגפיוא ןצנַאגניא טשינ עגַארפ יד ךָאנ זיא ,ןדיי וצ ךייש סָאװ,
 -- .עיצַאלימיסַא וצ טגיינעג טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד זיא -- רעכיג
 "מוא ךיז טעוװ טייהיירפ רעשיטילָאּפ ייב זַא ,ןרעװ ןזיוורעד טעװ סע ביוא
 עלַאנָאיצַאנ קיטיינ זיא ןַאד ,גנומערטש עלַאנָאיצַאנ ַא ןעלקיװטנַא טגנידַאב
 ןופ קידנביײהנָא .ןזיורעד רַאפ סָאד טלַאה טנערעפער רעד .עימָאנָאטױא
 רע סָאװ ,םעד טימ ,ןײלַא ךיז טימ הריתס ןיא ,רע טקידנע ,טעטילַארטיײנ
 .גנומערטש רעשיטסילַאנָאיצַאנ רעד ןופ טייז רעד ףיוא ןפָא ךיז טלעטש

 ,יקסװָאסָאק ,םעדעמ ,רעביל טקידיײטרַאפ ןבָאה טקנוּפדנַאטש ןוויטיזָאּפ ַא
 .ערעדנַא ןוא חנ

 רעד ןופ גנולעטש רעד טעמדיוועג רעביל קרַאמ טָאה עדער עטשרע ןייז
 עיינ ַא זיא סע; .עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס
 ַא יו רָאנ ,הכולמ ַא יו טשינ עיצַאנ -- טגָאזעג רע טָאה --- ,גנוניישרעד
 סָאװ ,רעקלעפ יד ןגעװ עגַארפ יד, ..."טייהנייא עשיגָאלָאכיסּפ-לערוטלוק

 -לַאיצָאס רעד רַאפ עיינ ַא זיא -- עירָאטירעט ןופ קיגנעהּפָא טשינ ןענייז
 .תועינמ ןוא ןטייקירעװש ענעדישרַאפ ןגיל םעד ןיא ןוא ,?עיטַארקָאמעד
 ןעמענרַאפ רַאפרעד טשינ; :טגָאזעג רעביל טָאה עדער רעטייוצ ַא ןיא
 רָאנ ,ןטסילַאנָאיצַאנ ןרָאװעג ןענייז רימ לייוו ,עגַארפ יד ןזייל טימ ךיז רימ

 ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןרַאפ עגַארפ עקיזָאד יד טלעטש ןײילַא ןבעל סָאד לייוו
 ןופ גנולקיװטנַא רעד טימ ןעמַאוצ; .."ןרעפטנע ריא ףיוא ףרַאד רע ןוא
 ,טגערפ ןעמ, ..."גנוגעוװַאב עלַאנָאיצַאנ יד טײטשטנַא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד
 רימ ?ןשידיי ןופ רעירַאטעלָארּפ רעשיסור רעד רעטנוא ךיז טדייש סָאװ טימ
 ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןיא ןגױצעגניײרַא טרעוו עסַאמ יד רעמ סָאװ זַא ,ןעעז
 -ַאנ רעד ןופ .."דיישרעטנוא רעלַאנָאיצַאנ רעד סױרַא טערט רעטלוב ץלַא
 יא; טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד טדייל דנַאל ןיא גנוקירדרעטנוא רעלַאנָאיצ
 זיא טַאירַאטעלָארּפ ןופ ָאװינ רעלערוטלוק רעד .טקערידמוא יא ,טקעריד
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 -רַאפ רוטלוק רענענייא רעטנוא .ףמַאק ןייז ןופ ןייז-ילכ טּפיױה יד ןופ סנייא
 יז ןַא ,ליפ יװַא ףיוא רוטלוק רעלמטערפ ַא ןופ ןכַאקרעביא סָאד ךיא ייטש

 רעלַאנָאיצַאנ ןייר ,רערעדנוזַאב ַא ןיא קלָאפ םענענעגעג םייב סױרַא טערט
 םעד ןיא ליּפשיב ַא ןייז ןענעק יקסוועשטניוו ,דלעפנעזָאר ,ץרּפ .םרָאפ
 ,"טרּפ

 -סיד רעד ןיא טרָאװ ַא ןעמונעג ךיוא טָאה םעדעמ .וו טנערעפער רעד
 ןעגנוזייל יירד ןַארַאפ ןענייז סע, זַא ,טגָאזעג ןרעדנַא ןשיווצ טָאה רע ,עיסוק
 עשירָאטַאלימיסַא ןַא ,עשיטסילַאנָאיצַאנ ַא :עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ
 סָאװ ,סָאד םַאזניימעג ןבָאה ייוצ עטשרע יד .עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ַא ןוא
 ןופ סעצָארּפ-סגנולקיװטנַא ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ עגַארפ יד ןעלדנַאהַאב עדייב
 -ַאנ יד זיא ריא רַאפ .לַארטיײנ זיא .ד.ס יד; .."עיצַאנ רעדנוזַאב רעדעי
 יד טימ ךיז טנכער יז .קיטכיוו טשינ ךיז רַאפ ןיילַא טייקירעהעגנָא עלַאנָאיצ
 ןטכינרַאפ טײדַאב ןדיי ןופ עיצַאלימיסַא, ..."ןּפורג ערעדנוזַאב יד ןופ ןטיונ
 ,ןטייז עלעקנוט יד זַא ,ןלעװ ןענעק רימ .דיי ןוא סור ןשיווצ דיישרעטנוא םעד
 ןטייברַאפ טשינ רעבָא ייז ןליוו רימ .ןדניוװשרַאפ ןלָאז ,ןגָאמרַאפ ןדיי עכלעוו

 ןצישַאב --- ליצ ןוויטיזָאּפ ַא טָאה .ד .ס יד, ..."ןטייז עלעקנוט ערעדנַא ףיוא
 ....עיצַאלימיסַא רעמַאזטלַאװעג ,רעכעלטסניק ןופ ,גנוקירדרעטנוא ןופ עיצַאנ יד
 ,גנוניישרעד עקילייוטייצ ַא זיא ןדיי ייב גנומערטש עשירָאטַאלימיסַא יד;
 ןופ ןסירעגּפָא זיא ץנעגילעטניא עשידיי יד סָאװ ,םעד ךרוד ןפורעגסיורַא
 ןעייג סָאװ ,ןעמָארטש ייוצ יד ןופ גנוקריוו עקיטייזנגעק יד .עסַאמ רעד
 עלַאנָאיצַאנ יד טפַאש ,ןביוא ףיוא ןטנוא ןופ ןוא ןטנוא ףיוא ןביוא ןופ
 ,."רוטלוק עניײמעגלַא --- ןביוא ,עיגָאלָאכיסּפ עלַאנָאיצַאנ זיא ןטנוא ,רוטלוק

 -- קלָאפ ןופ ןעייר יד ןיא ןזָאלקעװַא ךיז רָאנ טעװ ץנעגילעטניא יד זַא;

 זַא ,םיכסמ ןענייז עלַא; .."עשידיי ַא טלָאמעד ןייז רוטלוק יד ןיוש טעװ
 עסַאמ עשידיי יד ןַא ,ךיז ןלעטשרָאפ, "..דנוב' םעד ןבָאה ףרַאד ןעמ
 "ךעלגעממוא זיא עימָאנָאיזיפ עשיפיצעּפס ריא ןרילרַאפ טעוו

 ,טגָאזעג ָאד טָאה ןעמ, :יקסווָאסָאק .וו טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה ןטסטלוב םוצ
 ,קלָאפ עשידיי סָאד ךרוד טכַאמ עיצולָאװע ןַא רַאפ סָאװ ןסיוו ףרַאד ןעמ זַא

 יד :םינמיס עריא .,ערָאלק ַא זיא דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ עיצולָאװע יד
 םוטנדיי סָאד סָאװ ,םעד טימ ןעמַאזוצ ; ךיז ןריצנערעפיד דנַאלסור ןיא ןדיי
 טסקַאװ ןוא רוטלוק עלַאנָאיצַאנ יד ךיז טלקיװטנַא ,ןסַאלק ףיוא ךיז טלייט
 ? גנולקיװטנַא רעד טָא ןופ טפַארק-ביירט יד זיא עשז ואוו .רָאי ןדעי טימ
 גנולקיװטנַא יד טינ ליוו ןעמ ביוא .גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד זיא סָאד
 רעשידיי רעד ןגעק ןטערטסױרַא ןעמ ףרַאד ָאט ,רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ
 טָאה דנוב ןופ ץנעטסיזקע יד זַא ,טגָאזעג ָאד טָאה ןעמ .גנוגעווַאב-רעטעברַא
 ?סָאד טסייה עשז סָאװ .עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ טשינ תוכייש ןייק
 רימ .עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד טעברַאַאב ןוא רוטַארעטיל סױרַא טיג דנוב רעד
 -לעז סָאד ןוט וצ ךיוא ייז ןעגניווצ ןוא ןטכיש עכעלרעגריב יד ףיוא ןקריוו
 עלַאנָאיצַאנ יד טייקיטעט רעייז טימ סױרַא רעבירעד ןקור ןטסידנוב יד .עב
 ןוא עיצַאזילַאנָאיצַאנ ןופ גנוטכיר רעד ןיא רָאפ טמוק עיצולָאװע יד .עגַארפ
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 טעװ גנושרעהטסבלעז יד זַא ,םוטנדיי ןטימ ןייז טעװ סָאװ ..."ןָאגרַאשז
 זיולב זיא טלעטשעגטסעפ; .קע ןַא ןָא ןטיירטש ןעמ ןעק םעד ןגעוו --- ןלַאפ

 סע ,ןסַאלק ןיא ךיז טריצנערעפיד סע :םוטנדיי ןופ עיצולָאװע ןופ גנַאג רעד

 ףיוא רוטַארעטיל ַא ךיז טלקיװטנַא סע ,טַאירַאטעלָארּפ ַא סיוא טסקַאװ
 יד; .."ןעיוב ןעמ ןעק ףיורעד ןוא ,רַאבטײרטשַאבמוא זיא סָאד .ןָאגרַאשז
 -ייו רעייז רַאפ סעיטנַארַאג ןיא ךיז ןקיטיונ רוטלוק ןוא רוטַארעטיל עשידיי
 -טנַא'ס ןוא ליפעג לַאנָאיצַאנ ַא ךיז טפַאשַאב סע -- גנולקיװטנַא רעקידרעט
 -ָארּפ עלַאנָאיצַאנ סָאד זַא ,ןפרואוורָאפ יד, .."עגַארפ עלַאנָאיצַאנ ַא טייטש
 ביוא .קיטכיר טשינ ןענייז ,ןסיורד ןופ טכַארבעגנײרַא זיא דנוב ןופ םַארג
 ףרַאד ןעמ עכלעוו ,רוטלוק ַא ןוא רוטַארעטיל ַא ךיז טלקיװטנַא ןדיי ייב

 טעװ ןעמ -- עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד ןכַאמקעװַא טשינ ןעמ ןעק ָאט ,ןצישַאב
 ןפרַאד רימ ןוא -- עירָאטירעט ןייק טשינ ןבָאה ןדייא ..."ריא וצ ןעמוק ןזומ
 .?עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ ןופ ןעניז ןיא עגַארפ יד ןזייל

 יא סָאװ ,טקַאפ רעד, :טגָאזעג ןרעדנַא ןשיוװצ טָאה (לאימחר) ןייטשנייוו .א

 זַא ,טזייװַאב ,ןדיי רַאפ ךיז ןליפ ַאושזרוב רעד יא ,רעירַאטעלָארּפ רעד
 יד זַא ,ןזיוורעד טשינ ןבָאה ןרָאטַאלימיסַא יד .עיצַאנ עשידיי ַא טריטסיזקע'ס
 ךיז טזָאל םוטנדיי ןופ עיצולָאװע רעשיטקַאפ רעד ןיא .ךיז ןרילימיסַא ןדיי
 עלַאנָאיצַאנ ַא זיא ידנוב' רעד רעדָא, ,.."גנוניישרעד עטרעקעגמוא ןַא ןקרעמ
 זיא קיטכיר רעדָא ,םַארגָארּפ לַאנָאיצַאנ ןייז ןבָאה רע ףרַאד ןַאד ,ײטרַאּפ
 .ַארקסיא ןופ טקנוּפדנַאטש רעד

 -ידניא ערעייז עיסוקסיד רעד ןיא ןגָארטעגנײרַא ןבָאה רענדער ךָאנ
 .רענעט עלעודיוו

 ,עירָאטירעט ןופ רימ ןריהארטסבא ,עיצַאנ רעשידיי ןגעוו ןדער רימ זַא;
 ,טײקמַאונײמעג עשיגָאלָאכיסּפ יד רָאנ טביילב סע --- רוטַארעטיל ,ךַארּפש

 ,ךעלטנייפ ןדיי וצ ךיז ןעמ טיצַאב םוטעמוא סָאװ ,םעד ךרוד ןפורעגסיורַא
 -- "ןדיי יד טפעהַאב סָאװ ,גנוטלַאהרעד-טסבלעז ןופ ליפעג ַא טפַאש סָאד ןוא
 סע, זַא ,קנַאדעג םעד טקידייטרַאפ טָאה רע .ןיקמורפ סירָאב טגָאזעג טָאה
 וצ ןעגנואיצַאב ןופ ענַארפ ַא סלַא ,עגַארפ-ןדיי ַא ןוא ןדיי ןַארַאפ ןענייז
 ."עגַארפ עשידיי עטסקינייװעגיא ןייק ָאטשינ זיא'ס רעבָא ,רעקלעפ עדמערפ

 טשינ טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד; זַא ,טהנעטעג טָאה ןעגיָאק .פ
 ,ליפ ױזַא ףיוא טריטסיזקע 'דנוב' רעד, ..."ןסערעטניא עלַאנָאיצַאנ-ןייר ןייק
 -םַאנסיוא יד ןפַאשוצּפָא טבערטש טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד לפיוו ףיוא

 ןלעוו ןדיי יד זַא .."שיסור ףיוא טשינ טדער רע לפיוו ףיוא ןוא ןצעזעג
 יײז ןוא טכער עשיטילָאּפ ןוא עכעלרעגריב ןופ טרּפ ןיא ןכילגעגסיוא ןרעוו
 -קע ןרעהפיוא 'דנוב' רעד טעוװ ,ךַארּפש עשיסור יד ןענרעלסיוא ךיז ןלעוו
 ,"ןריטסיז

 ןופ ןלַאפ ןכָאנ זַא ,קנַאדעג םעד טרעדיוורעד טָאה (סַארַאט) ץכ דוד
 רע טָאה -- דנוב רעד .עגַארפ-ןדיי סיוא ןרעוו טעװ גנושרעהטסבלעז רעד
 רעבירעד ןוא ..?טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ דרַאגנַאװַא רעד זיא,---טגָאזעג
 -טנע רע ."עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ףיוא ךיוא רעפטנע ןַא ןבעג, רע ףרַאד

533 



 רעלַאנָאיצַאנ ןופ גנורעדָאפ יד קידנלעטשסױרַאק זַא ,ןגָאז סָאװ ,יד טרעפ
 רעבָאק ..'טנעמעלע ןזַאושזרוב ןטימ ךיז רימ ןקיניײיארַאפ ,עימָאנָאטױא
 .?טעטש יד ןיא גנוטלַאװרַאפ-טסבלעז רעד וצ ךיוא ךיז טיצַאב עבלעז סָאד

 טלעטש ןעמ תעב ,ןָאגרַאשז ףיוא טכירעטנוא ןגעק ןייז ןעמ ןעק יו, ןוא
 ןייז ףרַאד לוש ערַאטנעמעלע יד ?ןעגנורעדָאפ עשיטַארקָאמעד סױרַא
 גונעג טעװ טנעמַאלרַאּפ רעד זַא ,טניפעג ןעמ, ..."ךַארּפש-רעטומ רעד ףיוא
 ןבעגוצרעביא רעסעב טשינ רעבָא זיא יצ ;טכער עלַאנָאיצַאנ יד ןצישַאב
 "7? טנעה ענעגייא ערעייז ןיא ןדיי יד ןופ םינינע-רוטלוק יד

 -עד-לַאיצָאס עשיסור יד יו, זַא ,עדער ןייז ןיא טנָאטַאב טָאה ןָאסרעיינש
 לָאז יז זַא ,ןטכַארט טשינ רימ ןענָאק ,טנַארעלָאט ןייז טשינ לָאז עיטַארקָאמ

 "ער יד זַאק .."טכער עלַאנָאיצַאנ יד ןקידיײיטרַאפ וצ ןייז הטונ שיגָאלָאכיסּפ
 ןטיירגוצ רעירפ ףרַאד ןעמ .ןקריוו וצ טעּפש ןייז טעװ .,ןייז טעוו עיצולָאװ
 דעלגעממוא זיא גנוקיטכערַאבכײלג עכעלרעגריב/, .."ןעגנואיושנָא עקיזָאד יד
 ,"טייהיירפ רעלַאנָאיצַאנ רעטיירב ןָא

 -סיד רעד ןיא; :ןעקנַאדעג עכלעזַא טגָאזעגסױרַא טָאה שטיוורוה היבצ
 זיא סָאד .עיצַאלימיסַא וצ ןבערטש ןענָאק רימ זַא ,טדערעג ןעמ טָאה עיסוק
 -כענק רעד טָא ןופ ךיז ןעיירפַאב וצ זיא עבַאגפיוא רעזנוא ,טייקשיטכענק
 ןשטנואוועג זיא יצ עגַארפ ןייק טשינ טריטסיזקע זנוא רַאֿפ, ..."טייקשיט
 -ַאב ןפרַאד רימ ,, ..."ןריטסיוקע ייז זַא ,זיא טקַאפ ַא .ןריטסיזקע ןלָאז ןדיי
 םיא רַאפ ןרעכיזרַאפ ןפרַאד ןוא קידנעטשלופ טַאירַאטעלָארּפ םעד ןעיירפ
 -ָאיצַאנ םעד געווסיוא ןַא טיג דנוב רעד סָאװ ,טימרעד .טייקידנעטשטסבלעז
 טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד .עסַאמ יד ךיז וצ וצ רע טיצ ,ליפעג ןלַאנ
 .עיצַאנ סלַא עגַאל ןייז ןופ געווסיוא ןַא טכוז רע ןוא ,ןשינעפרעדַאב עטיירב
 טעװ קורד רעלַאנָאיצַאנ רעד, .."טשינ םיא טקידירפַאב גנוקיטכערַאבכיײלג
 עטצעל יד לייוו ,קילבוּפער רעשיטַארקָאמעד ַא ןיא ןרעו טפַאשעגּפָא טשינ

 ."גנונדרָא רעזַאושזרוב רעד ןיא ןרעו טריזילַאער טעוו
 ןגעוו עגַארפ רעד ןיא ךיז טלעטש. םעדעמ זַא ,טגָאזעג טָאה רוקָאניװ .מ

 -ַאנָאיצַאנ עשידיי ןייק , ..."טקנוּפדנַאטש ןשיטסילַאעדיא ןייר ַא ףיוא רוטלוק
 ןבָאה ,עירָאטירעט ןייק טשינ ןבָאה ןדיי .ןַארַאפ טשינ זיא רוטלוק על
 ...רוטלוק ןייק ָאטינ זיא רַאפרעד ןוא טייקידנעטשטסבלעז ןייק טשינ

 רעבָא ,דנַאל ןיא ךיז ייב רוטלוק עקידנעטשטסבלעז ַא טַאהעג ןבָאה ןדיי;
 סָאד ןוא ךיז טריזירַאטעלָארּפ ָאד עסַאמ עשידיי יד, .."תולג ןיא טשינ
 "ַאנ רעכעלטייהנייא ןייק טשינ ןענייז ןדייא ..."ךיז טרילימיסַא יז זַא טסייה
 ,?"רוטלוק עכעלטייהנייא ןייק ָאטשינ זיא רַאפרעד ןוא .,םזינַאגרָא רעלַאנָאיצ

 -עגסױרַא יד ןופ לכה-ךס ַא טכַאמעג טָאה ,חנ ,רענדער רעטצעל רעד

 יד רַאפ, :ןעקנַאדעג ענעגייא ענייז טכַארבעגסױרַא ןוא ןעגנוניימ עטגָאז
 ךיז קידנציטש, ..."ךעלגעממוא עיצַאלימיסַא זיא -- טגָאזעג רע טָאה -- ןסַאמ
 זַא ןגָאז טשינ רימ ןענעק ,ןטייצ ענעגנַאגרַאפ יד ןופ עטכישעג רעד ףיוא
 ןופ טפנוקוצ רעד ךייש סָאװ .,."רוטלוק רעייז טעברַאעגסיוא טשינ ןבָאה ןדיי
 -יינ ןייק ןייז טשינ; עגַארפ רעקיזָאד רעד ןיא ןעק ,עיצַאנ רעשידיי רעד
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 ,ןדניוװשרַאפ ןכיג ןיא טעוװ עיצַאנ עשידיי יד זַא ,ןטלַאה ביוא .טײקלַארט

 עשידיי יד זַא ,רימ ןקרעמַאב טציא ,טשינ עיצולָאזער ןייק ןעמ ףרַאד ןַאד

 .עיזַאושזרוב ןוא טַאירַאטעלָארּפ ףיוא ,ןסַאלק ףיוא ןלַאפעצ ךיז זיא עיצַאנ

 גנוטכינרַאפ רעד וצ עיצַאיצנערעפיד עקיזָאד יד טריפ יצ --- יד זיא עגַארפ יד

 ןייז טעװ יו ,טשינ סייוו ןעמ, זַא ,טגָאז ןעמ ...?עיצַאנ רעשידיי רעד ןופ

 -געמ טשינ ללכב ךָאד זיא ,ױזַא ביוא רָאנ .גנולקיװטנַא רעד ןופ גנַאג רעד

 ,אפוג טקַאפ רעד גונעג זיא זנוא רַאפ, .."ןדיי ןשיוצ טעברַא ןייק ךעל

 ..."ןַארַאפ זיא רוטלוק יד ,טסקַאװ ןוא טריטסיזקע טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי ַא זַא

 -ַאנ יד זַא ,וצרעד טריפ גנוגעוװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ סקואוו רעד;

 -גליוו-טשינ קידנליװ .רעמ ןוא רעמ ץלַא ךיז טלקיװטנַא רוטלוק עלַאנָאיצ

 ,רוטַארעטיל יד סױױַא טפור גנוגעװַאב רעזנוא .ךַארּפש יד ךיז טּפַאש קיד

 -סיזקע סע דלַאביװ ןוא , ..."ןטיבעג עלַא ףיוא ךיז טלקיװטנַא רוטַארעטיל יד

 ןפרַאדַאב ,קורד רעלַאנָאיצַאנ ַא ןַארַאפ זיא'ס ןוא רוטלוק עלַאנָאיצַאנ ַא טריט

 עשיטַארקָאמעד זיולב ןענייז יצ ..?קורד םעד ןפַאשוצּפָא ןעלטימ ןכוז רימ

 -רעגריב יד; ?גנוקיטכערַאבכיײלג יד ןריטנַארַאג וצ ףיוא גונעג סעיצוטיטסניא

 .ןייז ןגעװטסעדנופ טעװ קורד רעלַאנָאיצַאנ ןוא עטיירב ןייז ןענעק טכער

 טעװ רע לייוו ,ןכַארּפש ערעדנַא טימ טקיטכערַאבכיײלג ןייז ףרַאד ןָאגרַאשז

 גנונדרָא עשיטַארקָאמעד יד; ..."טייהיירפ רעשיטילָאּפ ייב ןדניוושרַאפ טשינ

 -ָאטיױא רַאפ ןריטיגַא זומ ןעמ זַא ,סע טסייה .עיטנַארַאג עלופ ןייק טשינ טיג

 ןפַאש וצ ןבָאה ןיילַא ןלעװ רימ ןעוו ,ןַאד ןייז טעוװ עיטנַארַאג ַא; ..."עימָאנ

 זיא סָאד .עימָאנָאטױא קיטיונ זיא םעד בילוצ ןוא ,םינינע ערעזנוא רעביא

 ,(=? ?םַארגָארּפ ןשיטַארקַאמעדילַאיצַאס םוצ הריתס ןיא טשינ
 ןפיא טשרעהעג ךָאנ ןבָאה סָאװ ,תועד-יקולח ןוא ןטייקרָאלקמוא יד

 גנַאל ןבָאה ,עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו (1903) דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט5

 רעד טָאה רעטעּפש רָאי ןבלַאהטרעדנָא טימ לכה-ךס .ןטלַאהעגנָא טשינ

 עלַאנָאיצַאנ יד רַאפ עיצַאטיגַא עשיגרענע ןַא ןריפ ןביױהעגנָא ןיוש דנוב

 "וצ רעט6 רעד טָאה (1905) רעטעּפש רָאי 2 רעביא טימ ןוא .,ןעגנורעדָאפ

 יד ןרימַאלקָארּפ ךרוד טרינַאיצקנַאס סָאד קימיטשנייא טעמכ רָאפנעמַאז

 ןבעל ןופ ןטקַאפ יד .עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןופ גנורעדָאפ

 ,םיחוכיוו עשיטערָאעט יד יו רעקרַאטש טקריוועג ןבָאה

 ןעגנוקרעמַאב ןוא םירוקמ
 1) ףסאעטסאאה 000עמעא} ע. 5, סעע. 2860-7, 1100808-סנע:עװג 1992.

 ,23879 .וז ,8 .ב ,ו"צד (2
 3) 8. ןחגצחסתסנזמ-(ףאא0מפ: 100 עסעסקוח תעסקסתס ס98348 7.0.-21. תהקמוא

 (ר(וזץמנז16 עסקזג 100עמ 1908, סח. 279-996  סתת)

 4) 1101 'שסאסיזמ תקסנסתס2סּמפ םנ0004  סטסמסג408 סי 2006. 00ת.-2סצ.
 1800י164 1זהקיתוז סשע. 20-1, 660606.

 ,1903 ץרעמ ,32 'מונ עמיטש רעטײברַא יד (5
 0) 8. . 1סטעװ: 00שעװסאחג תבתי 4, ש. 4, ספק. 311; 1946.

 ןינעל טָאה (ללכב ןדיי וצ ןוא) דנוב םוצ ןװָאנאכעלּפ ןופ גנואיצַאב רעד ןגעװ
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 ןעמוקעגרָאפ ןיא סָאװ ,ץייװש רעד ןיא גנוטַארַאב א ךָאנ גנוריטָאנרַאפ א ןיא טלייצרעד

 ,שטילוסַאז ,דָארלעסקַא ,װָאנאכעלּפ ןעוועג ןענייז'ס .ארקסיא יד ןדנירג ןגעװ ,1900 טסוגיוא
 לָצסקַא שטיװָאסירָאב לעװַאּפ) .ב .ּפ ןרָאפוצ ןעמוקעג זיא'ס, .ןינעל ןוא װָאסערטָאּפ
 רעד ןיא .,רָאפנעמאזוצ רעד ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא'ס ןוא -- ןינעל טביירשרַאפ --- (דָאר

 יגרַאעג) .װ .ג סורַא טזייוװ (דנוב) דנַאברַאפ ןשידיי םעד וצ גנואיצַאב רעזנוא ןגעו עגארפ
 טושּפ םיא קידנרעלקרעד ,טײקטנַארעלַאטמוא עלאנעמָאנעפ א (װָאנאכעלּפ שטיװָאניטנעלַאװ

 -ןריטַאולּפסקע ןַא ךַאפנייא רָאנ ,עיצַאזינַאגרָא עשיטַארקַאמעדלַאיצָאס ןייק טשינ רַאפ
 ןפרַאװאוצסױרַא זיא ליצ רעזנוא זַא ,טגָאזעג טָאה רע .ןסור יד טריטַאולּפסקע סָאװ ,עקיד

 ןטסילַאנָאיצַאנ ןוא ןטסיניװָאש עלא ןענייז ןדיי יד זַא ,ײטרַאּפ רעד ןופ דנוב ןקיזָאד םעד
 'טפַאשנעגנאפעג ןיא' ןטלאה ךיז ןזָאל טינ ןוא עשיסור ַא ןייז ףרַאד ײטרַאּפ עשיסור יד זַא

 עקידנעטשנָאמוא עקיזָאד יד ןגעק ןעגנורעדיוורעד עלַא ..װ.זַאיא יטבש"ןעגנַאלש' םעד ייב
 זנוא ייב זַא קידנגָאז ,סנייז ייב ןבילבעג זיא .װ .ג ןוא ןפלָאהעג .טשינרָאג ןבָאה דייר

 אשמו-עגמ א ןבָאה ןיא גנורַאפרעד עקידעבעל יד ןוא םוטנדיי םעד ןגעװ ןסיװ טושּפ טלעפ
 "קנופ רעד ןשַאלעגסיױא טשינ רעיש ךיז טָאהס ױזַא יװ, גנוריטָאנרַאפ יד ."ןדיי טימ

 טכעלטנפערַאפ סע זיא ןעװעג ,1900 רעבמעטּפעס ביױהנָא ןבירשעגנָא ןינעל טָאה ,(ַארקסיא)

 סנינעל ןופ סעגַאלפױא עטשרע יד ןיא ןוא 1924 רָאי ןיא 1 .ב 'קינרָאבס יקסנינעל' ןיא

 -רעװ יד ןטיברַאפ ןוא תורוש 5 טזָאלעגכרוד ןעמ טָאה 1946 ןיב .ןטפירש עטלמאזעג
 ןופ עגאלפיוא רעטרעפ רעד ןיא טשרע ...ךעלעטניּפ טימ דנוב םעד ןוא ןדיי יד ןגעװ רעט

 ,טסקעט ןלופ םעד ןבעגעג ןעמ טָאה ןטפירש סנינעל
 ,24415 .זז ,8 .ב ,1 עז (

 ,256-8 .וז ו"צד (8

 ,337 .ז ,ו"צד 9

 ,340 .ז ,װו"צד (0

 ,6'355 .זז ,וו"צד (1

 ,1923 קרָאיינ ,111:15 .וז ,2 .ב ,ןעבעל ןײמ ןופ : םעדעמ .װו 2

 ,1944 קרָאיוינ ,104 .ז ,1 .ב ,סעיצולָאװער ײװצ ןיא ; שטיװָאמַארבַא .ר 3
 1942 קרָאיהינ ,590 .ּפש ,ג ןזײ דנַאב ,עידעּפָאלקיצנע עניימעגלַא ךיוא)

 .1902 טסוגיױא ,עמיטש רעטײברַא יד 34 'ימונ םוצ עגַאלײב (4
 15) +'נזע (יש'טבעמ 10600014800 10806408220 182003210 0010038 תתפ ,{עקמ'פ

 סהמענט ח 10661ח, 2010, 0898005 1903 =

 ,9'8 .זז ,וו"צד 6

 ,56759 .זז 4 ,עז (7
 18) 11 ס0פט3ע 1066140804 0.-/.0. תגקֹוח סנטסױפ 202ס/2זתװ םצװחפג סשמ-

7-8, 4010 1903. 

 ,16 .ז ,ו"צד (9
 ,59763 .וז 4 ע 60
 ,90 ,76 .זז ,ו"צד 1
 .100:101 ,87 ,82783 ,70 .זז ,װ"צד (2

 15 .ז ,18 עז 3
 100 ז 4 464
 ,23 .ז ,18 עז 5
 ,2857288 .זז 4 4686
 ,289 .ז ,וו"צד 7

 ,47-50 .זז ,18 עז (8
 .ןעגנוציז עטנַאמרעד יד טול ,4 עז (9
 .1904 רַאורבעפ ,326 .מונ עמיטש רעטײברַא יז (0

 .20 .ז ,12 לז (1

 .עשראוו ,1928 רַאונַאי ,1 ימונ ;1927 .צצד ,4 'מונ ;1927 .װָאנ ,2 ימונ טייצ רעזנוא (2
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 ךילרע-וָאנבוד עיפָאס

 עיצקַאער ןופ ןרָאי יד ןיא



 :טל ַאהניא

 טא יי ירא ר א "הוא נאו סא הא "ווא הא עיסערּפעד עפיט

 544 = = יי היי י.י ייד יי היי היה ישי יח דרערעטנוא ןיא רעדָא ןפָא

 טעטו י י יא א א א א א א א ןצנערעפנָאק עשידיי ייווצ ףיוא

 554 = == היי היי יה היה יח = ןטפַאשלצזעג-רוטלוק יד ןוא דנוב רעד

 559 = = = יח יי :ןיייה יה היי היה יייה .ייי יח החי רעכיבלמַאז עשידנוב

 6 יי ר א א א א א א א םָארטש-עיצַארגימע ןטימ

 568 = י-= הי= חשח היה זיי החי היה היה היי יש  החח חד די עיצַאקָאװָארּפ

 502 = יי ייז היה הוה חיה יא יי היה = דנוב ןופ ץנערעפנָאק עטכַא יד

 טעג יי א א א א א דנוב ןופ ץנערעפנָאק עטניינ יד

 592: == = ייד ייד יה .ךיה == עמוד רעטרעפ רעד וצ עינַאּפמַאק-לַאװ יד

 598 -- -- -- לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצָאס ןוא ,ּפ.ַא,ד.ס.ר ןיא

 605 = י-ה זיי היי" טיש ייד חודש טייקיטעט עלַאגעל ןוא עלַאגעלמוא

 6110 = יי יי היד יי יד יה = טָאטש-טּפױה רעד ןיא טַאלבנכָאװ ַא

 618 = ייד היי היי היה יי ייד היה הייד היה ייד = ןרָאי עקידהמחלמרַאפ יד

 2 א א א א טא א א א ןעגנוקרעמַאב ןוא םירוקמ



 עיסערּפעד עפיט
 רַאפ ךיז טָאה גנוגעוַאב רערענָאיצולָאװערד רעד ןגעק עוויסנעּפָא יד

 ןבילבעג ןיוש ןענייז 1908 רָאי ןיא :ןוחצנ ַא טימ טקידנעעג גנוריגער רעד
 ערַאמכ עיורג ערעווש ַא .ןעגנוכיירגרעד עקידרעירפ יד ןופ ןרוּפש עּפַאנק
 םעד טליפעג ןעמ טָאה קרַאטש סרעדנוזַאב ,דנַאלסור רעביא ןעגנָאהעג זיא
 ךיז טָאה עילַאװכ ערענָאיצולָאװער יד ואוו ,ןטנגעג ענעי ןיא ּפָארַא"גרַאב
 "ןופצ םעד ןיא ,ןָאיַאר ןשיטלַאב םעד ןיא --- ןטספעה םוצ ןביוהעגפיוא טַאהעג
 -טיל .א טסעפ טלעטש טעמוא ןפיט טימ ,ןליוּפ ןיא ןוא טנַאק ןקידברעמ
 ַא ףיוא יװ, .."סַאג רעשידיי רעד ףיוא זיא רעטצניפ ןוא ליטש; :קַאװ
 רעפיט ַא; .."קעװַא ןענייז תונחמ עקידנטיירטש יד יוװ םעד ךָאנ דלעפטכַאלש

 -רעטעברַא יד ןרילרַאפ רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ,לַארעביא טשרעה שואי
 ,ימ ליפ ױזַא טימ ךיז ןבָאה ייז עכלעוו ,סעיציזָאּפ עשימָאנָאקע יד ןסַאמ
 -ער ןעמענ ךיז ןלייא, םיטַאבעלַאב יד ..."ןגָאלשרעד תונברק ליפ ױזַא טימ

 עקידרעירפ ערעייז רַאפ רעטעברַא יד טימ ךיז ןענעכערּפָא ,שנַאװ
 .(: "תונוחצנ

 ןענייז הפוקת רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד עשימָאנָאקע יד

 ןרָאװעג ןענייז ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד :עקידנטײדַאב ןעוועג תמאב
 ערעייז בילוצ ,דנַאל ןופ ןבעל ןשימָאנָאקע םניא רָאטקַאפ רעקיטכיװ ַא
 וצ ןעגנואווצעג ןעוועג ןלַאפ ךס ַא ןיא ןטנַאקירבַאפ יד ןענייז ןעגנורעדַאפ
 רעד ךָאנ ןרָאי יד ןיא .גָאטסטעברַא םעד ןצריקרַאפ ןוא ןיול םעד ןרעכעה
 -עגנָא טָאה ײצילָאּפ יד :ןטיבעג לַאקידַאר עגַאל יד ךיז טָאה עיצולָאװער
 םוטעמוא ןענייז ןעניול יד ;רעטעברַא עקידנקיירטש ןגלָאפרַאפ וצ ןביוה

 ןגירקעג טָאה דנַאל ןצנַאג ןיא גנוגעווַאב עלענָאיסעּפָארּפ יד .,ןלַאפעג קרַאטש

 ןרָאװעג ןּפמורשעגנייא ןענייז ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד .ּפעלק ערעווש

 -עגּפָארַא ןצנַאגניא ןענייז יי רעדָא לָאמַא ןופ סנטָאש זיולב ןבילבעג ןוא

 .ךַאלפרעביוא רעד ןופ ןרָאװעג טקנעוװש

 טװאורּפעג עיצקַאער ןופ ןרָאי יד ןיא וליפא ןבָאה רעטעברַא עשידיי
 ,קסניווד ,קסנימ ,ענליוו ןיא סעיסימָאק-ךַאפ ןוא ןענייארַאפ עלַאגעלמוא ןעיוב
 זיא טעברַא יד רעבָא .טעטש ערעדנַא ןוא ,עגיר ,שזדָאל ,עשרַאװ ,קסיורבָאב
 ,םענרַאפ םעניילק ַא רָאג ןיא ןעוועג טריפעג

 טשרָאקָא ןבָאה סָאװ ,טעטש יד ןיא ןעגנוגנידַאב יד ןופ דליב שיּפיט ַא
 ןיא קסניוד ןופ ץנעדנַאּפסערָאק יד טיג בעל טימ טזיורבעג רעירפ
 רעד טביירש -- םירבח יד ייב גנומיטש יד, :דנוב ןופ ןַאגרָא ןלַאגעלמוא
 -ייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עלַא ןופ ,ענעלַאפעג ַא רעייז זיא --- טנעדנָאּפסערָאק
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 טרינָאיצקנופ (שלַאגעל 11 ייז ןופ) טריטסיזקע לָאמַא ָאד ןבָאה סָאװ ,ןענ
 -רַא יד ןופ עגַאל יד, ..."ןייארַאפ-סעקישטזַאקירּפ רעד -- רענייא רונ טציא
 ןטלעז טינ .רערעווש ץלַא טרעו ןקיירטש וצ, .."רעגרע ץלַא טרעוו רעטעב
 יד ךיוא יו ,עדנקיירטש יד ײצילָאּפ רעד סױרַא םיטַאבעלַאב יד ןביג
 עטצעל יד ןיא ןעמ טָאה ןגעוטסעדנופ .."ןעגנולדנַאהרעטנוא ןויפ סָאװ
 טנעדנַאּפסערָאק רעד .ןענייארַאפ עלַאגעלמוא עכעלטע טלעטשעגנייא םישדח
 -רַא יד וצ גנואיצַאב יד; :רעמונ ןבלעז םעד ןיא טבייוש קסיורבָאב ןופ
 ןעייוש ,ןעלדיז ךיז ןביולרעד םיטַאבעלַאב יד .עטכעלש ַא רעייז זיא רעטעב
 -ָאט ןוא ,וליפא טרָאװ ַא טימ םעד ףיוא טינ טריגַאער רענייק ןוא ,ייז ףיוא
 -ַאב רעד םיא טגָאז ןרעפטנע וצ סָאװ רעטעברַא ןַא ךיז טביולרעד רעמ
 יד ןקיש אמתסמ רימ וטסעװ ,טינ זַא :רעטכעלעג ןבָארג ַא טימ סָאבעל
 ,(=" יִ) סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא

 -ַאמנקָאז טנזיוט 2 ןופ קיירטש ַא טריפעגנָא דנוב רעד טָאה 1908 ןיא
 ךורב ןענַאטשעג זיא עיצקַא-קיירטש רעד ןופ שארב .ענליוו ןיא סנירעכ
 ךיז סנירעטעברַא יד ןבָאה עיצקַאער רעד ץָארט .(יליגריוו) ןהכ יכדרמ
 -יוװ ןיא ךיוא .,ןוחצנ ַא טימ טקידנערַאפ קייוטש םעד ןוא וװַארב ןטלַאהעג
 ,סנירעכַאמנקָאז ןופ ןקיירטש ןעוועג טלָאמעד ןענייז טעטש ערעדנַא ןוא קסבעט

 1908 רעבמעוװָאנ ןיא .גנוניישרעד עקידרדסכ ַא ןרָאװעג ןענייז ןטוַאקָאל
 -רעד ןקירבַאפ-רעדעל יד ןופ םיטַאבעלַאב רענליוו ןוא רענָאגרָאמס יד ןבָאה
 רעד :ןעגנורעדָאפ עכלעזַא טלעטשעגסױרַא ןבָאה ןוא טוַאקָאל ַא טרעלק

 -סטעברַא רעד ןוא טנעצָארּפ 22-20 ףיוא ןרעוו טריצודער לָאז ןיול-סטעברַא
 זַא ,טרעדָאפעג ךיוא ןבָאה ייז .העש 10 זיב ןרעוו טרעגנעלרַאפ לָאז גָאט
 עלענָאיסעּפָארּפ יד סָאװ ,רעטעברַא ןגָאזּפָא ןוא ןרישזַאגנַא וצ טכער סָאד
 רעד וצ ןרעהעג רעדיוו לָאז ,טפמעקעגסיוא טַאהעג ךיז רַאפ ןבָאה ןענייארַאפ
 ןכָאו 22 טרעיודעג טָאה טוָאקָאל רעקיזָאד רעד .,עיצַארטסינימדַא-קירבַאפ
 ,רעטעברַא יד ןופ הלּפמ ַא טימ ,ערעדנַא ךס ַא יו ,טקידנעעג ךיז טָאה ןוא

 ,יקשיװָאקליװ ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,טוַאקָאל רעד טָאה 1909 ןיא
 ,טיבעג ןקידברעמ-ןופצ ןופ ןעגנומענרעטנוא-רעטשרעב עלַא ןעמונעגמורַא
 רעבָא ,רעכערב-קיירטש עכעלטסירק ןעמענוצ טוואורּפעג ןבָאה ןטנַאקירבַאפ יד
 ןוא טסעפ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה רעטעברַא יד .ןבעגעגנייא טינ ייז ךיז טָאה סָאד
 ןופ גנוטלַאװרַאפ-לַארטנעצ יד ייז טָאה ןפלָאהעג .טגיזעג ךעלדנע ןבָאה ייז
 -לַאיצַאס יד ןוא ןענָאַאר ערעדנַא ןופ רעטעברַא יד ,דנַאברַאפ-רעטשרעב
 ,עמוד-הכולמ רעד ןיא עיצקַארפ עשיטַארקָאמעד

 עיינ טימ עוויסנעפָא רעייז ןריפ וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ןטנַאקירבַאפ יד
 ןגעלפ ןוא סעיצַאזינַאגרָא עלַאקָאל ןיא טקיניײארַאפ ךיז ןבָאה ייז : ןדָאטעמ

 -רעטנוא ןפַאשעג ךיז ןבָאה'ס .ןרָאפנעמַאזוצ ןפורפיונוצ טייצ וצ טייצ ןופ
 -ברעמ-ןופצ ןיא 11 ,ןליוּפ ןיא ןעוועג ןענייז ייז ןופ 15 .ןענייארַאפ-רעמענ
 -ָאס ןופ סקואוו ןטימ לעלַארַאּפ .ןָאיַאר ןשיטלַאב ןיא 19 ןוא טנַאק ןקיד

 -רָאזעד ןופ סעצָארּפ רעד ןעגנַאגעג זיא ןטנַאקירבַאפ יד ןשיוװצ טעטירַאדיל
 -ַאב טָאה גנוגעוװַאב עלענָאיסעּפָארּפ יד .ןעייר-רעטעברַא יד ןיא עיצַאזינַאג
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 טכַאמרַאפ ןעמ טָאה ענליוו ןיא .גנוריגער רעד ןופ ּפעלק עקרַאטש ןעמוק
 -ריּפַאּפ ןופ ןענייארַאפ יד ,רעדילגטימ 800 טימ ןײארַאפ-רעטעברַא-יוב םעד
 -נָא-סלדנַאה ,(רעדילגטימ 700) רדעּכַאמ-ןקָאז ,(רעדילגטימ 200) רעטעברַא

 רעד טכַאמרַאפ ןרָאװעג ןזיא ןָאגרָאמס ןיא ,(רעדילגטימ 1000) עטלעטשעג
 יז טציטשעג טָאה רע לייו ,רעדילגטימ 1800 טימ דנַאברַאפ-רעברַאג

 -רַאפ ןרָאװעג ןענייארַאפ עלַא ןענייז שזדָאל ןיא ,סרעברַאג עזָאלסטעברַא

 עשרַאװ ןיא .טריטסערַא ןעמ טָאה סרעוט עלענָאיסעּפָארּפ ךס ַא ןוא טכַאמ
 ,רעטעברַא-לַאטעמ יד ןופ ןייארַאפ רעד --- ןייארַאפ ןייא זיולב ןבילבעג זיא

 800 עקידרעירפ יד ןופ ןענייז ןייארַאפ-ליטסקעט רעקָאטסילַאיב םעד ןיא
 -ַאיסעפָארּפ ןעוו ןלַאפ ייר א ןעוועג ןענייז'ס ,120 זיולב ןבילבעג רעדילגטימ

 ןיא ןעוועג ךיוא סע ןזיא ױזַא .טרידיווקיל ןיילַא ךיז ןבָאה ןענייארַאפ עלענ

 טָאה טײקיזָאלסגנונפָאה ןוא עיסערּפעד ןופ גנומיטש יד .טעטש ערעדנַא ליפ
 רעד -- ןעגנומיטש עקיזָאד יד ןויירק-רעטעברַא עטיירב טּפַאכעגמורַא
 .הרמ ןוא גנוקירדרעטנוא רעשיטילָאּפ ,טײקיזָאלסטעברַא ןופ טַאטלוזער

 סיוטש ןקיטכעמ ַא ןבעגעג ןבָאה -- ןבעל ןכעלגעט-גָאט ןופ טייקידהרוחש
 ,בשומה:-םוחת םנופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןופ עיצַאוגימע-ןסַאמ רעד

 טָאה גנוגעוַאב רערענָאיצולָאװע7ר רעד ןופ ּפָארַא-גרַאב ןקרַאטש םעד
 -ָאיצאנרעטניא רעד זיא רָאי םעד ,1908 יַאמ ןט1 םעד ןעזעג טלוב רָאג ןעמ
 -יילק ץנַאג ַא ןופ זיולב ןרָאװעג טרעייפעג בוט-םוי רעשיטסילַאיצָאס רעלַאנ

 ,טפַאשרעטעברַא רעד ןופ לייט םענ

 יא
 2 יא

 עיצקַאער ןופ ןרָאי יד ןיא ןבָאה םַאנסיוא ןָא ןעײטרַאּפ רעדנעלסור עלַא

 -געצ עלַא ןיא ןענייז 1909-1908 ןרָאי יד ןיא ,ןטסולרַאפ ערעווש ןטילעג

 -ײטרַאּפ עניילק ןבילבעג גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןערט

 רעד ןיא רעטרע יד ןופ ןטכירַאב עלַא .עירעפירעפ ַא ןָא טעמכ ןטַארַאּפַא

 יד ןיא ּפָארַא-גרַאב םעד ןנעװ תודע ןגָאז עסערּפ רעשידנוב רעלַאגעלמוא

 ,טײקויטקַא רערענָאיצולָאװער טימ טזיורבעג רעירפ טָאה'ס ואוו ,טעטש

 ,סעיצַאמרָאפניא עקיזָאד יד טיול ,ןעמ טריפ קסיורבָאב יו טָאטש ַאזַא ןיא

 רעד ןופ ןעמרָאפ עלַאגעלמוא ןוא עלַאגעל ןגעוו זיירק ןגנע ןַא ןיא םיחוכיוו

 יד ןיא זיא סָאװ ,עגיר ןיא .טשינרָאג ןעמ טוט לייוורעד ,טעברַא רעשידנוב

 רערענַאיצולַאװער רעד ןופ ןערטנעצ-טּפיוה יד ןופ ןעוועג 1906-1905 ןרָאי

 -פיוא ןואורפ עטלפייווצרַאפ ןטסידנוב עּפורג עניילק ַא טכַאמ ,גנוגעווַאב

 -געמ עלַאגעל עּפַאנק יד ןצונסיוא ןוא עיצַאזינַאגרָא עלַאגעלמוא ןַא ןלעטשוצ

 ןיא קסניּפ ןיא טָאה ןעמ ןעו .טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג ןופ ןטייקכעל

 20 ןעמוקעג ןענייז ,גנולמַאזרַאפ עלַאגעלמוא ןַא ןפורעגנעמַאזוצ 1909 רַאונַאי

 ,ח"ח סקעז ןופ ויטקעלָאק ַא ןפַאש וצ ןסָאלשַאב טָאה ןעמ ןוא ןשטנעמ

 15 ןופ ןענַאטשַאב וויטקעלָאק רעד 1909-1908 ןרָאי יד ןיא זיא עשרַאװ ןיא

 ןיא ךיוא טעברַא ןופ בַאטשסַאמ רעד ןעוװעג זיא ןיילק רָאג ,רעדילגטימ

541 



 ןט5 םעד .ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ יד ןופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ שזדָאל
 יב טרעװ עגַאל יד, :.ק.צ םעד (טיוועל עזָאר) עדירפ טביירש 1908 יַאמ

 רעבעוו ןופ --- ןענייארַאפ עטסערג ייווצ יד ,רעגרע ץלַא רעטייוו סָאװ זנוא
 ןקיזָאד םעד ןיא ."ןייגרעטנוא םייב טעמכ ןטלַאה -- סעקישטזַאקירּפ ןוא
 וצ ןוואורּפ טכַאמעג ןעמ טָאה גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ רטנעצ ןסיורג
 -ָאטקעה ןטײרּפשרַאפ טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ וויטקעלָאק רעד .וויטקַא ןייז
 ווירב ייווצ עריא ןיא .ןזיירק עכעלטע טריפעג טָאה ןוא ןפורפיוא עטריפַארג
 יו עדירפ טלייצרעד 1908 יַצמ ןט5 ןוא ןט4 ןופ טעטימָאק ןשידנעלסיוא םוצ
 -ייק טָאה רעטעברַא עשיליוּפ יד ןופ :יַאמ רעט1 רעד ןעזעגסיוא טָאה'ס ױזַא
 עדירפ .ןַאמ 200 ךרעב טקיירטשעג ןבָאה עשידיי יד ןופ ,טקיירטשעג טינ רענ
 זַא ַאזַא ןעועג זיא רעטעברַא עשידיי יד ייב גנומיטש יד, :טסעפ טלעטש
 יד ,ה.ד ,ןקירבַאפ עסיורג יד ןעוו ,טעברַא רעד ןופ ּפָארַא סיוועג ןטלָאװ ייז
 םענרַאפ רעד זיא םעד ךָאנ ."?טעברַאעג טינ ןטלָאװ רעטעברַא עכעלטסירק
 טָאה ײצילָאּפ :רענעלק ךָאנ ןרָאװעג שזדָאל ןיא טעברַא רעשידנוב רעד ןופ
 רעד ןופ רעוט עוויטקַא ערעדנַא ןוא ןָאקַאז םייח ,טיוועל עזָאר טריטסערַא
 ,(+ עיצַאזינַאגרָא רעשזדָאל

 .װ סָאװ ,1908 ןופ ענליוו ןיא ןבעל-יײטרַאּפ ןופ דליב עקירעיורט סָאד
 ןערטנעצ ערעדנַא רַאפ ךיוא שיּפיט זיא ,תונורכז ענייז ןיא טלָאמ םעדעמ
 רעוויטַאריּפסנָאק רעד ןיא זַא ,טלייצרעד םעדעמ .טייצ רענעי ןיא דנוב ןופ
 זיא ,םלוע ןַא ןעמוק קירוצ טייצ ַא טימ טגעלפ'ס ואוו ,(?עקוװַאי; יד) הריד
 ןילַא רע -- םירבח ייווצ ןטרָאד ןציז גנַאל ןעהעש .,טלַאק ןוא טסוּפ טציא

 -- דנוב ןופ .ק.צ ןופ רַאטערקעס רעקיטלָאמעד רעד ,ןַאלּפַאק ַאשַאי ןוא
 ,ץניװָארּפ רעד ןופ חילש ַא ךוזַאב ןצרוק ַא ףיוא ןײרַא טמוק ןעוו ןטלעז ןוא

 -ײטרַאּפ רעד ןופ בצמ םעד ןגעוו תורושב עקיטעמוא ךיז טימ טגנערב סָאװ
 .(+ לטעטש ןייז ןיא טעברַא

 עוויטקַא עקינייו יד ןופ רענייא ,קַאװטיל .א טביירש ןָאט ןבלעז םעד ןיא
 טזייו רע .עיצקַאער ןופ ןרָאי יד ןיא ענליוו ןיא ןבילבעג ןענייז סָאװ ,רעוט
 ןופ לגנַאמ ַא ךיז טליפ טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ ןטכיש עלַא ןיא זַא ,ןָא

 עטלַא ןפָא ןקידיײרּפ ןזיירק עזַאושזרוב יד ןוא תוחוכ ענעגייא ןיא ןביולג
 ;ןפָאלעצ ךיז זיא -- רע טביירש -- ץנעגילעטניא רעזנוא;, .ןדָאטעמ-תונלדתש

 עקיטכענ יד, ..."ןכַאמ-ערעירַאק ןופ ּפמוז םניא ןעקנוזרַאפ ןצנַאג ןיא זיא יז
 טציא ןביג עכלעוו ,!ענעזעוועג', ..."ץנַאלג רעייז ןרָאלרַאפ ןבָאה ןלַאעדיא
 ,+"ןטכענ רעייז ףיוא הטרח ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ןענייז ,ןָאט םעד זנוא ייב

 רעד ןיא טקעוװעגפיוא ןבָאה גנובעלפיוא רעכעלטפַאשלעזעג ןופ ןרָאי יד
 סָאװ קשח ַא ,ןענרעל םוצ קשח ןקרַאטש ַא רעטעברַא עשידיי יד ןופ הביבס
 עלַאגעלמוא עשידנוב יד .ןקיטשרעד ןצנַאג ןיא טנעקעג טינ טָאה עיצקַאער יד
 יז ,ןזיירק-גנודליבטסבלעז ןופ טיײקיטעט רעד ןגעוו טרימרָאפניא עסערּפ
 זיא'ס ואוו ,םוטעמוא ןריטסיזקע עכלעוו ןזיירק יד, זַא ,ייברעד טקרעמַאב
 טגעלפ לָאמַא .לָאמַא סָאװ סָאד טינ ןענייז ,עיצַאזינַאגרָא ןופ ןמיס ַא ןַארַאפ
 טנעגילעטניא ןייק זיא טציא ;'זיירק ַא ןבעג' ןוא טנעגילעטניא ןַא ןעמוק
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 ןענעייל ןיילַא ױעטעברַא ."ןיילַא יזיירק םעד ךיז ןביגי רעטעברַא יד ,ָאטינ

 םרָאפ עטלַא יד .סעיסוקסיד ןריפ ,ןטַארעּפער וצ ןטיירג ,רוטַארעטיל עטסנרע

 זַא ,טימ ןעמ טלייט רעטרע ייר רעצנַאג ַא ןופ .טלַאהניא םעיינ ַא טמוקַאב

 טײרּפשרַאפ טוג טרעוו'ס זַא ,ןקעטָאילביב עלַאגעלמוא יד טוג ןרינָאיצקנופ'ס

 -ניא עקיזָאד יד זַא ,ןבעגוצ ףרַאד ןעמ .רוטַארעטיל עלַאגעל ןוא עלַאגעלמוא

 ןעוו ,הפוקת רעד וצ טסייה סָאד -- 1909 ףוס םוצ ךייש זיא עיצַאמרָאפ

 ,גנובעלפיוא ןופ םינמיס עכַאװש עטשרע יד ןזיװַאב ךיז ןבָאה'ס

 ןרעגניי ןופ טײקוװיטקַא יד טריטָאנרַאפ לעמָאה ןופ טנעדנָאּפסערָאק רעד

 ,רעטעביוַא ערעגניי יד ןעקנַאדרַאפ וצ ןעמ טָאה סָאד; :טביירש רע ,רוד

 םעד ןגָארטעג ָאד טָאה רעכלעוו ,'דנוב םעניילק' ןופ רעדילגטימ ענעזעוועג

 .(? "זיירק-טגנודליב ַא ןופ רעטקַארַאכ

 ןיא עגַאל יד טכַארטַאב דנוב ןופ .ק.צ רעד טָאה ןעגנוציז ענייז ףיוא

 עיגעלָאק עניילק ַא .ק.צ םנופ ןלייטוצסיוא ןסָאלשַאב טָאה ןעמ ,ײטרַאּפ רעד

 ,ןעמוקרָאפ ןלָאז .ק.צ ןצנַאג ןופ ןעגנוציז ערַאנעלּפ ןוא רעדילגטימ 2 ןופ

 -יּפסנָאק בילוצ יא קיטיונ ןעוועג זיא סָאד .םישדח 3 ןיא לָאמ 1 ,ךעלגעמ ביוא

 ןענָאיַאר עכעלטע טקרעמעגנָא טָאה ןעמ .טלעג ןיא קחוד ןבילוצ יא ,עיצַאר

 עלַאקָאל יד ןעיובפיוא ןפלעה וצ ידכ ,םיחולש ןיהַא ןקיש וצ ןסָאלשַאב ןוא

 טשינ וצ רעבָא ןבָאה ןעגנוגלָאפרַאפ עשיאייצילַאּפ יד ,ןטַארַאּפַא-יײטרַאּפ

 רעדילגטימ עטלייצעג יד ,ןַאלּפ םענעדײשַאב ןקיזָאד םעד ךיוא טכַאמעג

 קרַאטש ןטלַאה ךיז טפרַאדעג ןבָאה ,טרָא ןפיוא ןבילבעג ןענייז סָאװ ,.ק.צ ןופ

 ַא ןיא שטָאכ טעברַא יד ןריפ ןענָאק וצ ידכ ,קיטכיזרָאפ ןוא וויטַאריּפסנָאק

 רעטייװצ ַא ,ענליוו ןיא ןעוועג זיא .קיצ ןופ לייט ןייא .םענרַאפ םעניילק

 ןופ תונכש ןיא ןענופעג ךיז .ק.צ ןופ לייט ַא טָאה טייצ ַא .קסנימ ןיא לייט

 --טייקיטעט עטלּפָאט ַא טריפעג ןבָאה .ק.צ ןופ רעדילגטימ עקינייא .עשרַאװ

 עלַאגעל עכעלטע טריטסיזקע ןבָאה ענליוו ןיא .עלַאגעל ַא ןוא עלַאגעלמוא ןַא

 ,סעּפורג-רעטַאעט ,סעסַאק ,ןטפַאשלעזעג-ספליה ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ

 דנַאלסיוא ןייק ןרָאפּפָא ןייז רַאפ ןזיװַאב ךָאנ טָאה םעדעמ ,ןענײארַאפ-גנַאזעג

 ,טפַאשלעזעג רעשיטַאמַארד-שילַאקיזװמ רעד ןיא וויטקַא ןרעוװ וצ 1908 ןיא

 טימ טריפעגנָא טָאה ןייטשנייו .א ,1907 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ

 .טלעוו יד גַאלרַאפ ןלַאגעל םעד ןופ טייקיטעט רעד

 יד ןופ רעוט עקיניא טימ ןעמַאזוצ .ק.צ רעד טָאה 1908 ץרעמ ןיא

 ןגעו ןוא עגַאל רענעפַאשעג רעד ןגעוו גנוטַארַאב ַא ןטלַאהעגּפָא רעטרע

 ,גנוטַארַאב רעד ןיא .גנוגעװַאב יד ןטלַאהוצפיוא ןעלטימ ןוא ןעמרָאפ יד

 :.קיצ םעד דצמ טקילײטַאב ךיז ןבָאה ,ענדָארג ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ

 :טעטש יד ןופ ;ןייטשנייוו ,שטיװָאמַארבַא ,רעביל ,םעדעמ ,טַאטשנעזיײא ,חנ

 יקציװָאטָאלז לרעב ,(ענליוו) ןַאמלוש רָאטקיװ ,(וועליהָאמ) ןַאמרעט השמ

 ,(ענדָארג) רעטלַא קיזייא ,(קסבעטיוו)
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 ?דרערעטנוא ןיא רעדָא ןפָא 2

 -עװַאב רערענָאיצולָאװער רעצנַאג רעד ןופ םעלבָארּפ עלַארטנעצ סָאד
 עיינ ןעניפעג ןופ עגַארפ יד ןעוװעג זיא טייצ רענעי ןיא דנַאלסור ןיא גנוג
 טריטוקסיד ףרַאש םעד ןגעוו טָאה ןעמ .טייקיטעט רעשיטילָאּפ ןופ ןעמ'רָאפ
 -ַאב .עסערּפ רעלַאגעלמוא רעד ןיא ןוא ןעגנוטַארַאב עשיאייטרַאּפ ףיוא
 ,.פ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ ןעייר יד ןיא ןריפ ןעמ טגעלפ סעיסוקסיד עקיציה סרעדנוז
 1908 בױהנָא ןיא ,טברַאפַאב לענָאיצקַארפ ןעוועג ןענייז תועד-יקולח יד ואוו
 ,ד.ס רעדנעלסור רעד ןופ סעיצקַארפ עדייב ןופ רעריפ עלַא טעמכ ןענייז
 רענעגנואווצעג ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא ןוא ,עיצַארגימע ףיוא ןעוועג ײטרַאּפ
 ןוא סעקיוועשלָאב יד ןשיװצ ןעיירעסייר יד ןבָאה טייקיטעטמוא רעשיטילָאּפ
 -עּפש ןרָאי ךס ַא טימ ,ןעמרָאפ עטסמערטסקע יד ןעמונעגנָא סעקיוועשנעמ
 ,ןַאד ,פ ,סעקיוועשנעמ יד ןופ רעריפ עקיטלָאמעד יד ןופ רענייא טָאה רעט
 -סיוא םעד ןיא; : ןפוא ַאזַא ףיוא ןעגנואיצַאב עקילָאמַא יד טריזירעטקַארַאכ
 רעפסָאמטַא עקידנקיטש יד ןפַאשעג ךיז טָאה ײטרַאּפ רעד ןופ לייט ןשידנעל
 ןופ ןגױא יד ןיא טפָא ןגעלפ סָאװ ,ןעיירעכייר עכעלגערטרעדמוא ןופ
 יד ןופ אפוג ןיז םעד ןעלקנוטרַאפ קידנעטשלופ תונברק ןוא רעמענליײטנָא ערעייז

 -עשלָאב-שיטסיוועשנעמ עטלַא יד ןעמונעגנָא ןבָאה סע סָאװ ,ןעמרָאפ עיינ
 ,('"ןעגנוגנידַאב ענעפַאשעג יד ןיא ןטייקנדישרַאפ-גנוניימ עשיטסיוו

 יד .ןעלצרָאװ עשיגָאלָאעדיא טַאהעג ןבָאה תועד-יקולח עקיזָאד יד

 טלעטשעג ךיז ןבָאה ,סעיצּפעצנָאק-טנורג ערעייז טימ םכסה ןיא ,סעקיוועשלָאב
 -ולָאװער רעד ןופ סולפּפָא ןופ דָאירעּפ םניא ךיוא ןטלַאהוצפיוא ליצ ַא רַאפ

 ייז ןוא רעוט-יײטרַאּפ עלַאגעלמוא יד ןופ ןערדַאק יד עילַאװכ רערענָאיצ

 ןיא טלעטשעג ןבָאה סָאװ ,סעקיוועשנעמ יד .עװיסנעפָא רעיינ ַא וצ ןטיירגוצ
 ןבָאה ,ןסַאמ יד ןופ טייקיטעט-טסבלעז יד טעברַא-ײטרַאּפ רעייז ןופ רטנעצ
 ןופ ןרָאי יד ןיא ךיוא טעברַא-ןסַאמ ןופ גנוטיידַאב יד ןכָארטשעגרעטנוא
 ןענייז זיורבפיוא ןרענָאיצולָאװער םנופ זַא ,ןזיוועגנָא ןבָאה ייז .עיצקַאער
 עלַאגעל עכעלטע -- טייקיטעט רענעפָא ןופ ןעמרָאפ עסיוועג ןבילבעג
 ןבָאה ייז ,ןטפַאשלעזעג-רוטלוק ,ןוויטַארעּפָאָאק ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ

 ,סעיצוטיטסניא עקיזָאד יד ןצונסיוא ןוואורּפ ףרַאד ײטרַאּפ יד זַא ,טהנעטעג
 -רַאפ עלַאיצַאס יװ ,טייקיטעט רעלַאגעל ןופ ןעמרָאפ עיינ עכלעזַא ךיוא יו

 רעד טימ טנַאה ןיא טנַאה ןייג טלָאזעג טָאה טעברַא עקיזָאד יד .,גנורעכיז
 עשיטסיוועשנעמ עּפורג עקידנטײדַאב ַא רעבָא ;טייקיטעט רעוװיטַאריּפסנָאק
 טרעהעג עיצַאריּפסנָאק זַא ,ןטלַאהעג טָאה שארנ ןװָאסערטָאּפ .א טימ רעוט
 טעברַא עלַאגעל יד זיא ןעגנוגנידַאב עקיטנייה יד ןיא זַא ןוא רבע םוצ
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 זַא ,טהנעטעג ןבָאה סעקיועשלַאב יד .עכעלצונ ןוא עכעלגעמ קיצניא יד
 עיצַאדיװקיל עקידנעטשלופ ַא ןריגַאּפָארּפ עּפורג רעד טָא ןופ רעדילגטימ יד
 .ןרָאטַאדיװקיל ןבעגעג ןעמָאנ ַא ייז ןבָאה ןוא ,ײטרַאּפ רעד ןופ

 ייוצ יד ףיוא ןקריוו וצ טימַאב ךיז לָאמ ןייא טשינ טָאה דנוב רעד
 רָאט ןעמ זַא ,ןגייצרעביא טוואורּפעג ייז ןוא .פ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ סעיצקַארפ
 םעדעמ .וו .גנוטלַאּפש ןופ ץענערג רעד וצ םיחוכיו יד ןריפרעד טשינ
 וִצ טימַאב ךיז טייצ עצנַאג יד טָאה דנוב רעד; :םעד ןגעוו ןבירשעג טָאה
 ידכ ןטלעװ טגעלעגנייא טָאה ןוא קינמולש-ףדור ַא ןופ לָאר יד ןליּפש
 ןעגנוגנערטשנָא עלַא יד רעבָא ,סעיצקַארפ עדייב יד ןעגנערבפיונוצ
 -יוו ַא ןעגנַאגעגנָא זיא גנוקינייארַאפ ַא טָאטשנָא .דוביאל ןעגנַאגעג ןענייז
 יעג ןעמ טָאה דנוב ןופ ןַאגרָא ןלַאגעלמוא ןיא ,(??גנולקערבעצ עקידרעט
 ןצנַאג םעד ךרוד רונש רעטיור ַא יו ךיז טיצ רָאי 7 עצנַאג טעמכ; :ןבירש
 רעד עיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעשיסור רעד ןופ ןבעל ןשיאײטרַאּפ-ךעלרעניא
 ענלצנייא רונ ןוא ,טעברַא עצנַאג ריא קידנריזָאמרָאט ,ףמַאק רעלענָאיצקַארפ
 ןעגניוצ לייו ַא ףיוא ןגעלפ גנואוושפיוא ןרענָאיצולָאװער ןופ ןטנעמָאמ
 .."ןרעהוצפיוא ףמַאק םעד

 טשינ ןוא האנש רעקיטייזנגעק ןופ רעפסָאמטַא רעקיזָאד רעד ןיא ןוא;
 -נוא רבדמ רעד ןיא םיטש ַא יװ ןעגנולקעג ןבָאה ערעדנַא יד ענייא ןייטשרַאפ
 ערעדנַא ןופ ןפורוצ יד ןוא (ײטרַאּפ ןיא ןענייז רימ טניז) ןפורוצ ערעז
 זיא טשינ לפיוו שטָאכ ידכ, ..?גנוקינייארַאפ וצ ןטנעמעלע עשיאייטרַאּפ
 ךיז טימַאב לָאמ ןייא טשינ רימ ןבָאה ,ףמַאק-עיצקַארפ םעד ןכַאװשוצּפָא
 -יטקַארּפ ןוא רעשיאעדיא ןופ טקנוּפ-רעװש םעד ןגָארטוצרעביא ןעגניווצ וצ
 ,(?"דנַאלסור ןייק דנַאלסױא ןופ גנוריפנָא רעש

 -ַאגעל ןגעוו סעיסוקסיד טריפעג ןעמ טָאה הביבס רעשידנוב רעד ןיא ךיוא
 ןרָאװעג טלדנַאהַאב טיירב זיא םעלבָארּפ סָאד .טייקיטעט רעלַאגעלמוא ןוא רעל
 -עפער ןייז ןיא .1908 ץרעמ ןיא ענדָארג ןיא גנוטַארַאב-ײטרַאּפ רעד ףיוא
 ןיוש זיא סָאװ ,עיצולָאװער יד זַא ,ןזייורעד וצ טימַאב ךיז רעביל טָאה טַאר
 יו ,עיצַאזינַאגרָא ןופ ןטייקכעלגעמ עסיוועג טזָאלעגרעביא טָאה ,טקידנעעג
 -קיל ןצנַאג ןיא טשינ ךָאד רע טָאה ,םישזער סניּפילָאטס זיא סע רעטצניפ
 -נעירָא ךיז ןעמ ףרַאד טציא .ןרָאי עשימרוטש יד ןופ השורי יד טרידיוו
 -עטסיס ַא ףיוא רָאנ ,זיורבפיוא ןרענָאיצולָאװער םעיינ ַא ףיוא טשינ ןריט
 יד ןרעטיירברַאפ זייווכעלסיב טעװ סָאװ ,טַאירַאטעלָארּפ ןופ גנַארד ןשיטַאמ
 -עד ַא ןיא דנַאלסור ןעלדנַאװרַאפ עיצולָאװע ןופ געוו ןפיוא ןוא ןטייהיירפ
 ךָאנ זיא עיצולָאװער יד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ןטנענָאּפָא סרעביל ,עיטַארקָאמ
 -- ןבַאגפיױא-טּפיוה עריא טזיילעג טשינ ךָאנ טָאה יז לייוו ,טקידנעעג טשינ
 םירעיּפ יד ןבעגעג טשינ ,םישזער ןשיטַארקָאמעד ןייק ןפַאשעג טשינ
 --  ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ,ןצעזעג-"ץוש ןייק -- רעטעברַא יד ,דרע ןייק
 ןטייקכעלגעמ עלַאגעל יד ןַא ,ןזיװעגנָא ןבָאה ייז ,גנוקיטכערַאבכיײלג ןייק
 רעטייוו רעבירעד ףרַאד ןעמ .סָאמ רעניילק ַא רָאג ןיא ןריזילַאער ןעמ ןָאק
 ,עיצולָאװער רעד ןופ ךשמה םוצ ןסַאמ יד ןטיירגוצ ןוא לַאגעלמוא ןטעברַא
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 עקידרעטייוו יד .עגַארפ יד ןּפָא טזָאלעג טָאה גנוטַארַאב רענדָארג יד
 ןשידנוב ןלַאגעלמוא ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא טריפעג ןעמ טָאה סעיסוקסיד

 ןיא ןײגוצסיױרַא ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,דנוב ןופ עמיטש יד ןיא -- ןַאגרָא
 ןייז סָאװ ,ַאדנוב יקילקטָא ןַאגרָא ןשידנעלסיוא םעד ןיא ןוא ,1908 רעבמעצעד
 ןשיוצ ףמַאק רעד ףרַאש יו .1909 ץרעמ ןיא סױרַא זיא רעמונ רעטשרע
 טָאה ,ןעוועג זיא דנוב ןופ ןעייר יד ןיא ןטסילַאגעל-יטנַא ןוא ןטסילַאגעל יד

 ןשיסור ןיא יו ןעמרָאפ עמערטסקע עכלעזַא ןעמונעגנָא טשינ לָאמנייק רע
 רעד .ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס רעדנעלסור רעד ןופ לייט
 "ןרָאטַאדיװקיל, עמערטסקע ןייק ןעייר ענייז ןיא טַאהעג טשינ טָאה דנוב
 ,טעברַא רעלַאגעל ןימ רעדעי ןופ רענגעק עקידתונשקע ןייק ןוא

 סָאװ יד; :קַאװטיל .א ןבירשעג טָאה ןַאגרָא ןלַאגעלמוא ןשידנוב ןיא

 טשינ רימ ןפרַאד רעלעק ןופ ןצנַאג ןיא זַא ,וצ ןביג ,לַאגעל -- ןרעפטנע
 סָאװ יד .טַארַאּפַא-עיצַאזינַאגרָא ןלַאגעלמוא ןַא ןטלַאהניא זומ ןעמ ;סױרַא
 טשינ ןטערט רימ :טייז רעייז ןופ וצ ךיוא ןביג לַאגעלמוא רַאפ ןעייטש
 ןעגנוטכירנייא-ןסָאמ עלַאגעל יד ןזומ רימ .טייקיטעט רעלַאגעל ןגעק סױרַא
 ואו; ..םעד ןיא טײטשַאב עגַארפ יד .ןקעווצ ערעזנוא רַאפ ןצונסיוא
 רעדָא רעלַאגעל רעד ןיא -- טעברַא רעזנוא ןופ טקנוּפרעװש םעד טעז ןעמ
 ,ןייטשרַאפ וצ רענעייל םעד טיג רעביירש רעד ..."ערעפס רעלַאגעלמוא
 ןוא טייקיסעמקעוצ ןופ םעלבָארּפ ַא טימ רעכיג ןָאט וצ ָאד ןבָאה רימ זַא
 רעניק, :טשלעיּפיצנירּפ ןיק טשינ ןוא עשיטקַאט ַא זיא עגַארפ יד זַא
 ןטעברַא ןעמ זומ םזיסקרַאמ ןופ ןּפיצנירּפ-טנורג יד טיול זַא ,טשינ טגָאז
 ,(:? "לַאגעלמוא אקווד רעדָא לַאגעל אקווד

 ?ןטסילַאגעלא עקידנריפ יד ןענייז ןטסיצילבוּפ עשידנוב יד ןשיװצ
 יד ןשיװצ ,(לאימחר) ןייטשנייו .א ,שטיוװָאמַארבַא .ר ,רעביל .מ ןעוועג
 .א ,שטיװעלַאכימ .ב ,טַאטשנעזיײא-ןידוי :ןעוועג ןענייז ?ןטסילַאגעל-יטנַא;

 -ַארבַא .ר ןבירשעג טָאה לקיטרַא ןרעגנעל ַא ןיא .(הנוי) ןעגיָאק ,פ ,קַאװטיל

 -מוא זיא טעברַא עלַאגעל יד זַא ,ןהנעט, ןטסילַאגעלטנַא יד :שטיװָאמ
 עיצַאטיגַא ַאזַא טעװ ןעגנוגנידַאב עקיטנייה יד ייב !קיצונמוא ןוא ךעלגעמ
 רעטסכעה רעד ןיא ןייז ךָאנ טעװ יז ,עקיטכיר-:טשינ ַא זיולב טשינ ןייז
 -ַאּפ רַאפ דוסי ןשיטערָאעט ַא ןפַאש טעװ עיצַאטיגַא ַאזַא לייוו ,ךעלדעש סָאמ
 רעד רַאפ גנורעפטנערַאפ עלַאקידַאר-טסכעה ַא ןבעג טעװ יז לייוו ,טייקוויס
 . "יא עטצעל יד ןבױרקעװַא טעװ יז לייוו ,טייקיטעטמוא רעשירעכערברַאפ
 יד ןופ גנילירפ רעדע .."עיגרענע רעכעלטפַאשלעזעג ןופ ןעגנובעלרעב
 -מוא טשינ קירוצ ןיוש ךיז טעװ ןוא קעװַא זיא סעיצַאזינַאגרָא עלַאגעלמוא
 ,טציא טעוװ ,זעידנַארג ןעוועג 1905 ןיא ןוא 1904 ןיא זיא סָאװ סָאד ."ןרעק
 -ַאגֹרָא לַאגעל ַא ייב ,טפַאשלעזעג רעטריצנערעפיד ןיוש ַא ייב , ,1909 ןיא
 -ייא ןפיוא טנפָאװַאב זיא סָאװ ,עיצקַאער ַא ייב ןוא עיזַאושזרוב רעטריזינ
 ,(:"ףידָארַאּפ עכעלרעכעל ַא זיולב ןייז ,רעגייטש ןשיאעּפָאר

 אפ רעד ןיא בוח-ילעב ןייק ןבילבעג טינ ןענייז ןטסילַאגעל-יטנַא יד
 יי טרעפטנעעג ןבָאה ןשטיװָאמַארבַא ןופ לקיטרַא ןפרַאש ןפיוא :קימעל
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 ןיא ןעזעג טָאה ןידוי .(ןעגיִאק .פ) ווָא---י ןוא (טַאטשנעזיײא .א -- ןידוי) ןיד
 -ַאב וצ ךיז רעמ ץלַא ץנעדנעט ַא ןטסילַאגעל יד ןופ עדנַאגַאּפָארּפ רעד
 יד ךיז טָאה זנוא ייב, ןַא ,טנָאמרעד טָאה רע .ײטרַאּפ רעד ןופ ןעיירפ
 יד זַא; ...'גנוגעװַאב רעד ןיא טבעוװעגנייא קרַאטש ױזַא רעהַא זיב ײטרַאּפ
 ,(+= "סנייא ןרָאװעג ןענייז גנוגעוװַאב יד ןוא ײטרַאּפ

 יד ןקיניײארַאפ וצ ןזיװַאב, טָאה דנוב רעד :טסעפ טלעטש ווָא--י
 טימ ..."עיצַאזינַאגרָא רעגנע קיסעמשינטלעהרַאפ ַא ןופ טייקידנעווטיונ
 רעד ןופ גנוקרַאטשרַאפ יד .טעברַא-ןסַאמ רעטיירב ַא ןופ שינעפרעדַאב, רעד
 ןופ ןטייז ייוצ ןענייז סָאד -- טעברַאןסַאמ יד ןוא עיצַאזינַאגרָא רעגנע
 ןעוועג זיא גנוגייצרעביא עקיזָאד יד .."סעצָארּפ ןבלעז םעד ןוא םענייא
 רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןימאמ"ינא ןטשרע םעד ןופ דוסי-טנורג רעד
 ןגעוו רושָארב רעטנַאקַאב רעד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ןוא קיטילָאּפ
 .דנוב ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןבירשעגנָא טָאה'ס סָאװ ,עיצַאטיגַא

 ײטרַאּפ רעד ןופ ץנעטסיזקע עלַאגעל יד זַא ,רָאלק זיא ןעגיָאק .י רַאפ
 ,טגָאז רע .עיצקַאער ןופ טייצ רעד ןיא זיולב טשינ עיזוליא ןא ןעוועג זיא
 וצרעד ןוא .לַאגעל ןעוועג טשינ לָאמ ןייק ײטרַאּפ יד זיא ןתמא רעד ןיא זַא
 -ייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ עלַאגעל יד ןיא ךיוא טכעלש עיצַאוטיס יד זיא
 סעשטיװָאמַארבַא קידנריטיצ .ןבולק ןוא ןטפַאשלעזעג-רוטלוק יד ןיא ,ןענ
 -רַאפ ,ײטרַאּפ רעד ןופ טוט ןוא ןבעל ןגעוו ךיז טלדנַאה ָאד זַא ,רעטרעוו
 טקנוּפ ,ןברַאטש ,קילייוװטיײצ וליפא ,טשינ ןליו רימ; זַא ,רע טרעכיז
 :גנוזָאל ַא סעּפע ןגעװ ךיז טלדנַאה ָאד זַא ,קיטכיר טשינ סָאד זיא ױזַא
 ןעגנוזָאל עכלעזַא רָאג ןענייז לָאמ ןייק !!דרערעטנוא ןיא ךיז ןזָאלּפָארַא/
 ןעמ ףרַאד -- דרערעטנוא ןיא ךיז ןזָאלּפָארַא ןפור .ןעוועג טשינ ללכב
 גָאט ןקיטנייה ףיוא ויב ןוא ןרָאװעג ןריובעג טרָאד ןענייז רימ .טשינרָאג
 ןעמיווש טשינ ןוא .סױרַא טשינ תמאב ןטרָאד ןופ ,ןרעױדַאב םוצ ,רימ ןענייז
 ןרזחוצרעביא טשינ ךיז ןביילק רימ יװ ױזַא טקנוּפ ,רימ ןליוו םָארטש ןגעק
 ךיז טליו רעבָא ריא, .."ןריפ רעטייוו רָאנ יז ןליו רימ .עטכישעג יד
 ,( "עמעכס עטכַארטעגוצ ,עטױט ַא תבוטל ריא טימ ןדייש

 דנוב רעד זיא ,תועד-יקולח עטסקינייװעניא יד ףיוא קידנקוק טשינ
 -צנַאג ַא יו ןטערטעגסױרַא .פיַא.ד.ס.ר רעד ןופ .ק.צ ןופ ןעגנוציז יד ףיוא
 רעד ןיא ,ווענעשז ןיא 1908 רעמו: ןעמוקעגרָאפ זיא גנוציז ַאזַא ענייא ,טייק
 רענעפורעג ױזַא רעד ףיױא דנוב ןופ טעטימָאק ןשידנעלסיוא םנופ הריד
 יד .(ןעזָאר) ארזע ןוא םעדעמ טריטנעזערּפער ןבָאה דנוב םעד .?ַאקשזוראק;
 -ירק ףרַאש ןבָאה סעקיוועשנעמ יד .ןעיירעסייר טימ לופ ןעוועג זיא גנוציז
 -לָאב יד ;סעיצַאירּפָארּפסקע ןופ קיטקַארּפ עשיטסיװעשלָאב יד טריקיט
 -עשנעמ יד ייב ןעגנומיטש עשירָאטַאדיװקיל יד טריקַאטַא ןבָאה סעקיוועש
 עשירָאטַאדיװקיל ןַארַאפ ןענייז'ס זַא ,טקרעמַאב ייברעד טָאה ןינעל .סעקיוו
 ַא ןפורעגסױרַא טָאה גנוקרעמַאב עקיזָאד יד .דנוב ןיא ךיוא ןעגנומיטש
 ןופ ןעייר יד ןיא םגה זַא ,ןזיװעגנָא טָאה רע .ןעמעדעמ ןופ רעפטנע ןפרַאש
 -מוא ןוא רעלַאגעל ןשיווצ ץרָאּפָארּפ רעד ןגעוו תועד-יקולח ןריטסיזקע דנוב
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 ןגעו דייר ןייק ןעוועג טשינ לָאמ ןייק ךיז טכַאד זיא ,טעברַא רעלַאגעל
 .(1* טַארַאּפַא-ײטרַאּפ ןלַאגעלמוא םעד ןרידיווקיל

 ןופ ץנערעפנָאק ענײמעגלַא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1909 רַאונַאי ןיא

 יד .ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןענייז ןגַארּפ עטנָאמרעד-רעירפ יד ואוו ,.ּ.ַאיד.ם.ר
 ןטלַאהטנַא טָאה סָאװ ,עיצולָאזער ַא טגיילעגרָאפ טָאה עיצַאגעלעד עשידנוב

 -ײטרַאּפ רעד ןופ טקנוּפ-טּפיוה רעד (1 :ןעקנַאדעג-טנורג עקידרעטייוו יד
 יד ןשיװצ טעברַא:עיצַאזינַאגרָא ןוא עיצַאטיגַא יד רעטייוו טביילב טייקיטעט
 ןעגנוגנידַאב עשיטילָאּפ עטרעדנערַאפ יד (2 .ןסַָאמ עשירַאטעלָארּפ עטיירב
 -ַאגעל ןופ ןעמַאר יד ןיא טײקיטעט-ײטרַאּפ יד ךעלגעממוא רעמ ץלַא ןכַאמ
 ןופ ףמַאק ןשימָאנָאקע םעד "יס ןשיטילַאּפ םעד ךייש סָאװ ייס טעטיל

 רעלַאגעל רעקיצנייא רעד זיא עיצקַארפ-עמוד .ד.ס יד (3 .טַאירַאטעלָארּפ

 ילָאּפ ערעטיירב ךעלגעמ טכַאמ טייקיטעט ריא סָאװ ,רטנעצ רעשיטילָאּפ

 רעד ןופ ןפילטנַא סָאד (4 .סַאלק-רעטעברַא ןופ ןעגנוטערטסױרַא עשיט
 רעד טימ גנוריפנָא יד זַא ,קיטיונ טכַאמ סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ ץנעגילעטניא
 -רַא יד ןופ טנעה יד ןיא ןייגרעביא לָאז סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ טעברַא
 יד ןקיטסעפרַאפ ןיא טײטשַאב ײטרַאּפ רעד ןופ עבַאגפיא יד (5 .רעטעב
 -כיילג ןיא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עלַאגעלמוא עיינ ןפַאש ןוא עקידנריטסיזקע
 ,(1* ןטייקכעלגעמ עלַאגעל-בלַאה ןוא עלַאגעל ןצונסיוא ןקיטייצ

 ןעגנומיטש יד ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא ןעוועג זיא עיצולָאזער עטגיילעגרָאפ יד

 זיא ןעגנומיטש עקיזָאד יד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ,וויטקַא ןשידנוב םעד ןיא
 רענליוו ןופ גנוציז ַא ףיוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ ,עיצולָאזער יד

 -יטעט רעלַאגעל ןגעק קידנטערטסױרַא טשינ; :טרעלקרעד יז .ןיטקעלָאק
 זומ טייקיטעט רעזנוא ןופ טקנוּפרעװש רעד זַא ,גנוטַארַאב יד טניפעג ,טייק
 ףיוא טּפיוהרעביא ,טעברַא רעלַאגעלמוא רעד ףיוא טעדנעוועג ןייז לכ-םדוק

 עיצולָאזער יד ."ןרעק ןלענָאיצַאזינַאגרָא רעזנוא ןקיטסעפַאב ןוא ןפַאשַאב
 ןַא ייז ףיוא ןבָאה ןוא ןעגנוטכירנייא עלַאגעל יד ןצונסיוא; זַא ,רעטייוו טגָאז
 ןלַאגעלמוא ןטסעפ ַא ןבָאה ןלעװ רימ ביוא זיולב ךעלנעמ ךיוא זיא סולפנייא
 ךיוא טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה חסונ ןבלעז םעד ןיא ."ןרעק ןלענָאיצַאזינַאגרָא
 ,(+* ויטקעלָאק רעשידנוב רעשזדָאל רעד

 ףיוא ןוא עסערּפ רעד ןיא טניוָאװעג ןבָאה ןטסילַאגעל-ײטנַא עשידנוב יד
 ,ןזיװעגנָא ןבָאה ייז .סעיזוליא עשיטסילַאגעל ןגעק ןעגנוטַארַאב עלַאגעלמוא יד

 ןוא -רוטלוק יד זַא ,טרידיווקיל רדסכ ןרעוװ ןענייארַאפ עלענָאיסעּכָארּפ יד זַא

 טשינ ןענעק ,טעברַא עכעלצונ ַא קפס-ילב ןעוט סָאװ ,ןטפַאשלעזעג-סגנודליב
 -- טייצ רעבלעז רעד ןיא ,טייקיטעט רערענָאיצולָאװער רַאפ ןדָאב ןייק ןרעוו
 -יילק ַא ןיא םגה ,טריפעג ָאי טעברַא עקיזָאד יד טרעוו -- טהנעטעג ייז ןבָאה
 -עדנַאגַאּפָארּפ ןוא -עיסוקסיד ,סעיסימָאק עשימָאנָאקע יד ךרוד ,םענרַאפ םענ
 -קַא ףיוא ןפורפיוא ןוא ןענַאגרָא-ײטרַאּפ ןטײרּפשרַאפ ךרוד ךיוא יוװ ,ןזיירק
 טשינ ךיז לָאמ ןייק דנוב ןופ .ק.צ רעד טָאה ןגעווטסעדנופ .סעמעט עלעוט
 יו ,טעברַא רעלַאגעל ןופ ןטייקכעלגעמ עכלעזַא ןצונסיוא ןופ טגָאזעגּפָא
 .ןרָאפנעמַאזוצ ענעפָא ענעדישרַאפ ןיא לײטנָא
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 ןצנערעפנָאק עשידיי יװצ ףיוא 3

 ןט19 ףוס ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,גנובעלפיוא עכעלטפַאשלעזעג יד

 -רעד טָאה ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ ןעייר יד ןיא טרעדנוהרָאי

 רעד ךָאנ .הפוקת רערענָאיצולָאװער רעד ןיא טקנוּפ ןטסכעה ריא טכיירג

 םינינע עכעלטפַאשלעזעג וצ סערעטניא רעד זיא עיצולָאװער רעד ןופ הלּפמ

 -עק ַא ךיז רע טָאה ערעדנַא ייב ,ןרָאװעג ןשָאלענסיױא ןצנַאגניא לייט ַא ייב

 ןופ ענייא .ןבעל ןשידיי ןטסקיניײװעניא ןופ ןעמעלבָארּפ יד וצ ןָאטעג עווער

 -כרוד שידיי טָאה ןרָאי ןופ ךשמב .ךַארּפש ןופ םעלבָארּפ סָאד ןעוועג זיא ייז

 ןופ ךַארּפש רעכייר רעד וצ "ןָאגרַאשז, םענעפורעג-ױזַא םנופ געוו ַא טכַאמעג

 ןבָאה ןעגנוניישרעד עלעלַארַאּפ ייווצ .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא רוטַארעטיל

 -ןסַאמ רעד ןיא לָאר עקידנסקַאוװ ןייז :שידיי ןיפ חוכ םעד טרירטסנָאמעד

 .רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ ילברעדנַאנַאפ רעד ןוא גנוגעווַאב

 -ַאב קידתונשקע טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ לייט ַא טָאה ןגעווטסעדנופ

 זיולב זַא ,ןטלַאהעג ןוא ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ ַא יו שידיי ןופ עיידיא יד טפמעק

 ןעמיטשַאב וצ לעיציפָא טייקיטיינ יד .םעד ףיוא טכער ַא טָאה שיאערבעה

 יװ קלָאפ ןשידיי ןופ טײקשיטַאבעלַאב-רוטלוק רעד ןיא טרָא ןַא שידיי רַאפ

 "וצ ןרָאװעג זיא םינינע-ךַארּפש עשיטקַארּפ עקינייא ןגעוו ןסילשַאב ךיוא

 ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה עבַאגפיוא עקיזָאד יד .גָאט וצ גָאט ןופ רעכעלגנירד

 זיא ויטַאיציניא רעייז טימ .רעוט עכעלטפַאשלעזעג ןוא רעביירש עּפורג ַא

 -עג טָאה סָאװ ,ץיווָאנרעשט ןיא ץנערעפנָאק-ךַארּפש ַא ןרָאװעג ןפורעגפיונוצ

 ,1908 רעבמעטּפעס ןט4 ןזיב טסוגיױא ןט20 ןופ טרעיוד

 רעקיטרַאנדישרַאפ ַא ןעוועג זיא ץנערעפנָאק רעד ןופ דנַאטשַאב רעד

 ןלױּפ ןוא דנַאלסור ןופ ןטַאגעלעד 14 ןעוועג ןענייז'ס :רעקילעפוצ ַא ןוא

 יד טימ ןעמַאזוצ .עניוװָאקוב ןוא עיצילַאג ןופ 55 ןוא ,עינעמור ןופ רענייא

 ןעזייר .א ,גרעבמָאנ .ד .ה ,שַא .ש ,ץרּפ .ל .י יװ םענרַאפ ַאזַא ןופ רעביירש

 עקיטייז ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה ,רעוט עכעלטפַאשלעזעג ענעעזעגנָא ךיוא ןוא

 -ַאג ןופ טסילַאיצָאס רעשידיי רעד .שידיי ןופ םיאנוש ענעפָא וליפא ןוא ןשטנעמ

 -נָאק רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמסיק ףסוי עניוװָאקוב ןוא עיציל

 זיא שידיי ןגעק טנָארפ רעד; זַא ,רעטעּפש ןרָאי טימ טריטַאטסנָאק ,ץנערעפ

 ןבָאה ןטסישידיי יד תעשב ,רעטרידילָאסנָאק ןוא רעטריזינַאגרָא טוג ַא ןעוועג

 גנולעטש רעייז ןוא טנָארפ ןייק טַאהעג טשינ ללכב ץנערעפנָאק רעד ףיוא

 ,(+"ןעגנומיטש-הרשּפ עשיטסילַאוד תמחמ טלקַאװעג ךָאנ וצרעד ךיז טָאה

 עשיטקַארּפ יד ןעלדנַאהַאב וצ רעווש ץנַאג ןעוועג זיא רעפסָאמטַא ַאזַא ןיא

 גנוטיידַאב יד ןעמיטשַאב רַאפ ףמַאק רעד .גנוגדרָא-גָאט רעד ןופ ןטקנוּפ
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 בױהנָא ןופ ץנערעפנָאק יד טשרעהַאב טָאה קלָאפ ןופ ןבעל םניא שידיי ןופ

 יד זיא ,גנוטיירגוצ רעד ןיא תונורסח יד ףיוא טקוקעג טשינ .ףוס ןזיב

 סָאד .ןבעל-רוטלוק ןשידיי ןיא שינעעשעג עקיטכיוו ַא ןעוועג ץנערעפנָאק

 ןופ ןטנעדנָאּפסערָאק יד ייס ,רעמענלײטנָא עוויטקַא יד ייס ןענַאטשרַאפ ןבָאה

 לַאז םעד ץוחמ םלוע רעד ייס ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד

 ןַא ןופ ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא לָאמ ןטשרע םוצ .ץנערעפנָאק רעד ןופ

 ,ןעײטרַאּפ ענעדישרַאפ ןופ רעייטשיוָאפ ןופ טייקנזעװנָא ןיא ,ענובירט רענעּפָא

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ ַא זיא שידיי זַא

 -ַאב רעתמא ןופ רעפסָאמטַא ןַא ןיא טנפעעג ךיז טָאה ץנערעפנָאק יד

 -ַאב (ןיקמורפ-ץישפיל .מ) רתסא -- דנוב ןופ ןירעייטשרָאפ יד .,גנורעטסייג

 "נריב ןתנ .רד טלַאה עדער גנונעפע יד; :ןפוא ַאזַא ףיוא סע טביירש

 עכלעוו ,עיצולָאװע יד טרעדליש רע .טרעטסײגַאב ,םערַאװ טדער רע .םיוב

 ;שידיי וצ ץנעגילעטניא רעד ןופ גנואיצַאב רעד ןיא ןעמוקעגרָאּפ זיא

 -- טליּפשעג םעד ןיא טָאה טייצ עיינ יד סָאװ ,לָאר יד רעטנוא טכיירטש רע

 עיינ ַא טָאה ןוא טנפעעג ןגיוא יד 'םלוע ןטסָארּפי םעד טָאה סָאװ ,טייצ עיינ יד

 יַאב ןיא .ץרּפ זיא ענובירט רעד ףיוא .טכַארבעג ןבעל םוצ ץנעגילעטניא

 ןסַאמ יד ןופ גנוכַאװרעד יד סָאװ ,לָאר יד רע טרעדליש רעטרעוו עטרעטסייג

 יד טגָארט רע ..ךַארּפש רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא טליּפשעג טָאה

 ,סױרַא טלעטש רע; ..."םזידיסח ןופ ןטייצ יד וצ רעבירַא גנוכַאװרעד עקיזָאד

 ןעוו ,יורפ רעשידיי רעד ןופ עיצַאּפיצנַאמע יד ,טנעמָאמ ןלעיצעּפס ַא סלַא

 ןגעו ךעלדנע טדער רע :ןושל-סקלָאפ ַא ןושל-עמַאמ ןופ ןרָאװעג זיא שידיי

 םעד ןופ ,ןסַאמ יד ןופ גנוכַאװרעד רעשיטילָאּפ רעד ןופ לָאר רעסיורג רעד

 ןלױּפ ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןופ ןוא ללכב טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי

 .(:= "טרפב דנַאלסור ןוא
 טפמעקעג קידתונשקע טייצ עצנַאג יד טָאה ןירעייטשרָאפ עשידנוב יד

 ןענעקרענָא ןרַאפ ץנערעפנָאק רעד ןופ טייהרעמ רעקידנגעוורעביא רעד ןגעק

 טייקכעלטלעוו רַאפ טפמעקעג ,ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ עקיצנייא יד יוװ שידיי

 "גָאט רעד ןופ ןטקנוּפ עשיטקַארּפ יד ןעלדנַאהַאב וצ טייקיטיונ רעד רַאפ ןוא

 ןפַאש וצ ץרּפ .ל .י ןופ גַאלשרָאפ םעד טריטַאבעד טָאה ןעמ ןעוו ,גנונדרָא

 "ניא יד זַא ,טרעלקרעד רתסא טָאה ,עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק עכעלטלעוװלַא ןַא

 ךיוא ןדישרַאפ ןענייז עיזַאושזרוב רעד ןופ ןוא טַאירַאטעלָארּפ םנופ ןסערעט

 דָארּפ עלַאנָאיצַאנ ערעייז ףיוא ןענייז ןדישרַאפ ןוא רוטלוק ןופ טיבעג ןפיוא

 ןרעװ טריפעג ןעק -- טהנעטעג יז טָאה -- טעברַא עטערקנָאק יד .ןעמַארג

 עשימָאנָאקע ןוא עלַאיצָאס ,עשיטילָאּפ עקיטרָא יד טימ גנודניברַאפ ןיא זיולב

 .ןָאס וצ חוכב טשינ סָאד זיא עיצַאזינַאגרָא עכעלטלעװלַא ןַא ;ןעגנוגנידַאב

 רַאפ סעיסימָאק טימ ָארויב-עיצַאמרָאפניא ןַא ןפַאש ןעמ ףרַאד םעד טָאטשנַא

 .רוטלוק ןופ ןטיבעג עלעיצעּפס

 םייב טליּפשעצ ץנערעפנָאק רעד ףיוא ךיז טָאה טכעפעג עטסערג סָאד

 טשרעוצ זיא עגַארּפ יד .ךַארּפש רעלַאנָאיצַאנ ןופ עגַארפ יד ןריטַאבעד

 -נײרַא טָאה גרעבמָאנ .ד .ה .גנוטַארַאב רעגנע ןַא ףיוא ןרָאװעג טדערעגמורַא
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 יד זיא שידיי :ןרעלקרעד ףרַאד ץנערעפנָאק יד זַא ,גַאלשרָאפ ַא ןגָארטעג
 -עג ןגָארטעגרעביא זיא עטַאבעד יד ,קלָאפ ןשידיי ןופ ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ
 דלַאב רעפסָאמטַא יד זיא טרָאד ןוא ץנערעפנָאק רענײמעגלַא רעד ףיוא ןרָאװ
 יד; :עיצולָאזער ריא טרילומרָאפ ױזַא טָאה רתסא .עטילגעצ ַא ןרָאװעג
 םנופ ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ עקיצנייא יד סלַא שידיי טנעקרענָא ץנערעפנָאק
 -רענָא ןגעוו עיצולָאזער יד ןעמונעגנָא טָאה ץנערעפנָאק יד ,"קלָאפ ןשידיי
 ךָאנ טָאה ןעמ .קלָאפ ןשיריי ןופ ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ ַא סלַא שידיי ןענעק

 ןעיצַאב וצ יירפ זיא ץנערעפנָאק רעד ןופ רעמענלײטנָא רעדעי זַא ,ןבעגעגוצ
 -ּפָא רעד ךָאנ .ןעגנוגייצרעביא עכעלנעזרעּפ ענייז טיול שיאערבעה וצ ךיז

 יד סיוא טשינ טקירד ץנערעפנָאק יד זַא ,טרעלקרעד רתסא טָאה גנומיטש
 ןוא ,ץנעגילעטניא רעד ןופ טשינ ךיוא ןוא ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ ןעגנומיטש
 -יצנירּפ ןייק ןעמעננָא טשינ יז ףרַאד דנַאטשַאכ ןקילעפוצ ריא בילוצ זַא
 ָארויב-עיצַאמרָאפניא ןַא ןפַאש וצ ןייז ףרַאד עבַאגפיוא ריא ,ןסולשַאב עלעיּפ
 .תודוסי ערעדנַא ףיוא טריזינַאגרָא ,ץנערעפנָאק עטייווצ ַא ןפורפיונוצ ןוא

 ןייק ףיוא רתסא זיא ,טייהרעדנימ רעד ןיא טייצ עצנַאג יד קידנביילב
 -דָארג ןעוועג זיא קימעלָאּפ ריא .עיניל ריא ןופ ןטערטעגּפָא טשינ טונימ ןייא
 -סיױרַא לָאמ עכעלטע טָאה סָאד ןוא -- שירעגירק ןוא ףרַאש לָאמטפָא ,קיניל

 עריא וצ ןרעהוצ ךיז םלוע רעד טגעלפ ןגעווטסעדנופ .,ןטסעטָארּפ ןפורעג
 רתסא טָאה גנוציז רעטצעל רעד ףיוא .טײקמַאזקרעמפיוא סיורג טימ דייר
 עקילעפוצ ַא רַאפ ץנערעפנָאק יד טכַארטַאב יז זַא ,גנורעלקרעד ַא ןבעגעגּפָא

 ןעגנומיטשּפָא עקידרעטייוו יד ןיא ןקילײטַאב טשינ ךיז טעװ יז ,גנולמַאזרַאפ
 ןופ סעיצולָאזער עלַא רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ךיז ןופ ּפָארַא טמענ ןוא

 -ַאֹב ןפיוא רעפטנע סלַא ןעמוקעג זיא גנורעלקרעד ריא .ץנערעפנָאק רעד

 -קַארּפ טימ ןעמענרַאפ ךיז לָאז ,ןפַאש טעוו'מ סָאװ ,ָארויב סָאד זַא ,סולש

 זַא ,טקנוּפדנַאטש םעד טקידיײטרַאפ טָאה יז תעב ,טעברַא-רוטלוק רעשיט
 -ךַארּפש עוויטַאטנעזערּפער ַא ןטיירגוצ טימ ןעמענרַאפ ךיז ףרַאד ָארויב סָאד

 .(+* ץנערעפנָאק

 א
 לא +

 סיורָאפ סיוטש ןקרַאטש ַא ןבעגעג טָאה ץנערעפנָאק רעציווָאנרעשט יד

 יד ןעוועג זיא רענעלק ךס ַא .סַאג רעשידיי רעד ףיוא טעברַא-רוטלוק יד

 -?עזעג עשידיי ןופ םוקפיונוצ םעד -- ץנערעפנָאק רעטייווצ ַא ןופ גנוטיײדַאב

 גנוטַארַאב רעקיזָאד רעד רַאפ ךָאנ ,1909 ןיא ענווָאק ןיא רעוט עכעלטפַאש

 ,זעיצנעדנעט זיא לעטשנעמַאזוצ רעד זַא ,טנרָאװעג עסערּפ עשידיי יד טָאה

 ,גנוניימ עכעלטפַאשלעזעג יד ןקירדסיוא קיטניר טשינ טעװ ןוא ךעלטסניק

 -טפַאשלעזעג 20-25 יו רעמ טשינ ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד 120 ךרעב יד ןופ

 ןטַאקָאװדַא ערעלוּפָאּפ ,םירינג ןופ שימעג ַא ןעוועג זיא טשער יד ,רעוט עכעל

 -יזערּפ ןיא ,טעברַאעג טכעלש ןבָאה סעיסימָאק יד .םיטַאבעלַאב םתס ןוא

 סָאװ ,יקסדָארב וועל ריבג רעוועיק רעד ןסעזעג ערעדנַא ןשיװצ זיא םויד
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 ןענייז ייז לייו ,רעטעברַא עשידיי ןריטָאקיָאב ןייז טימ טנַאקַאב ןעוועג זיא

 יד טָאה טייהנזעװנָא ןייז בילוצ .טנעמעלע רערעכיז ןייק טשינ שיטילָאּפ

 ,שלַאפ ןוא קידתועיבצ ןעגנולקעג םזיטימעסיטנַא ןשימָאנָאקע ןגעק עיצולָאזער

 ַא ןעוועג רָאפנעמַאזוצ רעד זיא -- קַאװטיל .א טביירש --- םעד םעלַא ייב;,

 ןיא סָאװ ,ןילַא טקַאפ רעד ןיוש .ןבעל ןשידיי ןיא גנוניישרעד עקיטכיוו

 עכעלטפַאשלעזעג וצ סערעטניא רעד ןעוו, ..."טייצ רערעטצניפ ,רעליטש ַאזַא

 יד ןרירטנעצנָאק וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה ,ןשָאלעגסיױא יװ טעמכ זיא ןגַארפ

 -לעזעג עקידנענערב ףיוא טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא

 ."גנוטיײדַאב עסיורג ַא טָאה ןיילַא טקַאפ רעד ןיוש -- ןגַארפ עכעלטפַאש

 עטסואװַאב ןעוועג ןענייז רָאפנעמַאזצ םעד ףיוא ןרוגיפ עקידנריפ יד

 -כיילג ןכיירגרעד וצ דנַאברַאפ ןופ רעוט עוויטקַא ,ןטַאקָאװדַא רעגרוברעטעּפ

 םעד ןופ טייהרעמ יד ךיז ועטניה טַאהעג ןבָאה ייז ,ןדיי רַאפ גנוקיטכערַאב

 יד ןגָארטעגנײרַא ןטַאבעד יד ןיא ןבָאה ןָאט ןשירעפמעק ַא .רָאפנעמַאזוצ

 -לוק ןופ רעיײטשרָאפ יװ ,רָאפנעמַאזוצ םוצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןטסידנוב 4

 .א ,(רעביל) ןַאמדלָאג .מ ,(קַאװטיל .א) דנַאפלעה .י .ח :ןטפַאשלעזעג-רוט
 "קַארּפ ןייק טרַאװרעד טשינ ןבָאה ייז .רעקנעיטסַאז ןוא (לאימחר) ןייטשנייוו
 -כיוו רַאפ ןטלַאהעג ןבָאה ייז רעבָא ,רָאפנעמַאזוצ םעד ןופ ןטַאטלוזער עשיט

 וצ גנולעטש עלעיּפיצנירּפ רעייז ענובירט רענעּפָא ןַא ןופ ןרעלקרעד וצ קיט

 ,םינינע עשידיי

 רעייז רַאפ טכַארטַאב ןבָאה רָאפנעמַאװצ םעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד
 -ַארקָאמעד רעד .תונלדתש ףיוא טַאדנַאמ ַא ןפַאש סָאד עבַאגפיוא רעטסקיטכיװ
 ןופ טקנוּפ ןטסקיטכיװ ןרַאפ ןטלַאהעג טָאה גנוטַארַאב רעד ןופ לייט רעשיט

 ,ןבעל ןשידיי ןופ ןגַארּפ עטסקינייװעניא ןגעוו עיסוקסיד יד גנונדרָא-גָאט

 רעד זַא ,ןסָאלשַאב ןעמ טָאה קימיטשנייא טעמכ .תוליהק ןינע םעד לכ-םדוק

 ןבָאה ןטַאבעד יד .שירָאטַאגילבָא ןייז ףרַאד תוליהק עלַאקָאל יד ןיא לײטנָא

 ןבַאגפיוא יד ןוא רעטקַארַאכ םעד ןגעוו עגַארפ רעד םורַא טרירטנעצנָאק ךיז
 גרעבזָאילס רעוט-ללכ רעגרוברעטעּפ רעד .סעיצוטיטסניא עקיזָאד יד ןופ

 -עלעד עשידנוב יד ,תוליהק יד ןופ רעטקַארַאכ ןזעיגילער ןרַאפ טפמעקעג טָאה

 ןבָאה --- ןכַאז-הנומא .טייקכעלטלעוו ןופ ּפיצנירּפ םעד טקורעגסיױרַא ןבָאה ןטַאג

 ןבעגעגרעביא ןוא הליהק רעד ןופ טלייטעגסיוא ןייז ןפרַאד --- ןטלַאהעג ייז

 זַא ,טכַא ןיא ןעמענ ףרַאד ןעמ לייוו ,תורבח עזעיגילער ןופ תושר ןיא ןרעוו

 .עקיביױלג ןייק טינ ןענייז הליהק רעד ןופ רעדילגטימ לייט ַא

 -עג טָאה סָאװ ,עיצולָאזער ַא טגיילעגרָאפ ןבָאה ןטַאגעלעד עשידנוב יד

 -לוק יד ןלעטשנדירפוצ זיא עדניימעג רעד ןופ עבַאגפיוא-טּפיוה יד, זַא ,טגָאז

 -עג ןבָאה עיצולָאזער רעד רַאפ ."ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןשינעּפרעדַאב עלערוט

 ןגעו עגַארּפ יד ןפורעגסױרַא טָאה םיחוכיו עסיורג .ןשטנעמ 8 טמיטש

 -כיר טָאה סוקצורב .י .רד םוידיזערּפ ןופ דילגטימ רעד .?עקבָארָאק, רעד

 טָאה רע תעב עיצוטיטסניא ערענָאיצקַאער עקיזָאד יד טריזירעטקַארַאכ קיט

 -םינבר יד ."םערָא-טולב ןסַאמ עשידיי יד טכַאמ עקבָארָאק יד; זַא ,טגָאזעג
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 רעייטש רעלעיצעּפס רעד) עקבָארָאק יד זַא ,טהנעטעג רעבָא ןבָאה ןטַאגעלעד
 ,טייקשידיי ןייא טיה (שיילפ-רשכ ףיוא

 רע ,טַאהעג טשינ רָאפנעמַאזצ רעד טָאה ןטַאטלוזער עשיטקַארּפ ןייק
 ןגעװ סעדער יד .טײקכעלטפַאשלעזעג עשידיי יד טקעוװעגפיוא רעבָא טָאה
 -- קַאװטיל .א טרעכיזרַאפ -- ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןטיונ עלערוטלוק, יד
 ןופ ּפעק יד רעביא טדערעג טָאה ןעמ; ..."ןעגנַאגעג טשינ ןלַאפרַאפ ןענייז
 ,(??"ןסַאמ עטיירב יד וצ ןטַאגעלעד יד

 יד ןבָאה ,ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא ץנערעפנָאק יד יו םעד ךָאנ דלַאב
 -עג ןבָאה ייז ואו טעטש לָאצ ַא ןכוזַאב ןבײהעגנָא ןטַאגעלעד עשידנוב
 ןיא טלדנַאהַאב ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ יד ןגעוו ןטַארעּפער ןטלַאה
 -מוא רעשידנוב רעד ןיא רעטרע ייר ַא ןופ סעיצנעדנָאּפסערָאק יד .ענוװָאק
 ןטַארעּפער יד סָאװ ,סערעטניא ןסיורג ַא ןגעוו תודע ןגָאז עסערּפ רעלַאגעל
 רעדעי ףיא ןעמוק ןגעלפ סע :ןזיירק עשידנוב יד ןיא ןפורעגסױרַא ןבָאה
 עלַאגעלמוא ענעי ןיא םלוע רעסיורג ַא -- ןשטנעמ 50740 גנולמַאזרַאפ
 ,ןעגנוגנידַאב
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 ןטפַאשלעזעג-רוטלוק יד ןיא דנוב רעד 4

 םעד ןגעוו טגָאזעג תודע ןבָאה ןצנערעפנָאק עטנָאמרעד רעירפ ייווצ יד
 ןעייר יד ןיא ןעמעלבָארּפ עשידיי עשיפיצעּפס וצ סערעטניא ןופ סקואוו
 -עברַא יד ייב ךיוא טקרעמעג ךיז טָאה עבלעז סָאד .ץנעגילעטניא רעד ןופ

 ןטימ לעלַארַאּפ ןיא םערוטש ןרענָאיצולָאװער ןופ ןרָאי יד ןיא .ןסַאמ-רעט
 הביבס-רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא ןסקַאוװעג ןיײזטסואווַאב-ןסָאלק ןופ סקואוו
 רעקידרעביפ רענעי ןיא ,טײקיטרַאנגיײא רעלַאנָאיצַאנ ןופ ןייזטסואווַאב רעד
 סָאד ןפיטרַאפ וצ טייקכעלגעמ ןייק ןעװעג טשינ רעבָא זיא רעפסָאמטַא
 -ער רעד ךָאנ ןרָאי יד ןיא ןרָאװעג ךעלגעמ זיא סָאד ,ןייזטסואווַאב עקיזָאד
 רעד טפַאשרעטעברַא עשידיי עטריזינַאגרָא יד טרעו טלָאמעד .,עיצולָאװ
 -סגנודליב ןוא -רוטלוק עשידיי ענעפַאשעג-יינ יד ןיא טנעמעלע רעטסוויטקַא
 ,ןטפַאשלעזעג

 ;דנוב ןופ ןַאגרָא רעלַאגעלמוא רעד טביירש סעצָארּפ ןקיזָאד םעד ןגעוו
 ןטיבעג ייווצ ןיא זיולב טַאירַאטעלָארּפ ןשיווצ טעברַאעג רימ ןבָאה רעירפ;
 זיא טייצ עטצעל יד, .."ןלענָאיסעּפָארּפ םעד ןיא ןוא ןשיטילָאּפ םעד ןיא
 רעד .?ןטפַאשלעזעג עלערוטלוק --- םרָאפ-עיצַאזינַאגרָא ןַא ךָאנ ןענַאטשטנַא
 -ַאב עלערוטלוק יד ןסקַאװ ןָא ןביוה'ס, :טסעפ רעטייו טלעטש רעביירש
 -נַאג ַא ןעמעלבָארּפ עשיטקַארּפ יו ןעײטשטנַא'ס ,קלָאפ םנופ ןשינעפרעד
 -ליב ןגעוו ,לוש-קלָאפ ןגעוו עגַארפ יד :רוטלוק רעזנוא ןופ ןגַארפ ייר עצ

 ,רעטַאעט רעזנוא ןגעוו ,רוטַארעטיל רעזנוא ןגעוו ,ענעסקַאװרעד רַאפ גנוד
 רעזנוא ןופ ןטכיש ענעדישרַאפ ..ו.ַאא ןײמעגלַא ןיא טסנוק רעזנוא ןגעוו
 -ָארּפ עקיזָאד יד ןופ גנוזייל רעד ןיא סעיציזָאּפ ענעדישרַאפ ןעמענרַאפ קלָאפ
 ףמַאק ןכעלטפַאשלעזעג ַא ןופ ביֹוהנָא רעד ןיוש ךיז טקרעמַאב'ס .ןעמעלב

 טָאה ץנעגילעטניא עשיטַארקָאמעד רעזנוא ."טיבעג ןקיזָאד םעד ףיוא
 ןגײלוצפיורַא ןעגנואימַאב עלַא ןָא טדנעוו יז, .עיצולָאװע ןַא טכַאמעגכרוד

 -לעז סָאד; .."גנוגעװַאב-רוטלוק רעד ףיוא לּפמעטש ןשיטסילַאנָאיצַאנ ריא
 -רַא ןשידיי םעד .ללכב ץנעגילעטניא עזַאושזרוב יד ,ןטסינויצ יד ןעוט עב

 ןיא רָאט רע ןוא ,ןטספרַאש םוצ רשפא ןגַארפ עקיזָאד יד ןרירַאב רעטעב
 ....ףמַאק ןקיזָאד םעד וצ רעיושוצ רעקיטייז ַא יוװ ןביילברַאפ טינ לַאפ ןייק
 ןגעו ןעגנונימ ערעזנוא ןזומ ,רָאפ טרָאד טמוק סָאװ ףמַאק-ןעיידיא ןיא;
 ןפיוא זַא ,טשינ ןליוו רימ ביוא ,לָאשגָאװ ןפיוא ןרעוו ןפרָאװעג ןגָארפ יד
 ןופ גנוקריו רעד רעטנוא ןלַאפרעטנורַא רעטעברַא יד ןלָאז טיבעג ןקיזָאד
 ןיא ןייוליט ןעמענ רעטעברַא יד לפיו ףיוא,; .."ןעגנואיושנָא ערעדנַא
 -וטלוק ערעייז ןופ לייט ןסיוועג ַא ןופ גנוקידירפַאב יד טנעה ענעגייא ערעייז
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 -רעד רעמ ךעלטפַאשלעזעג םעד ךרוד ייז ןרעוו; ..."ןשינעפרעדַאב עלער

 ,(:ז "ןגיוצ
 ןיא ,זיא סנַאסענער-רוטלוק םנופ ןערטנעצ עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא

 ןענופעג ךיז טָאה'ס ואוו ,ענליוו ןטוועג ,דנַאטשליטש ןשיטילָאּפ ןופ ןרָאי יד

 ךיז טָאה 1907 ףוס .רעביירש עשידיי עטריטנעלַאט עגנוי עדַאיעלּפ עצנַאג ַא

 -עג זיא סָאד, ,טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד-שילַאקיזמ יד טעדנירגעג טרָאד
 ביוהנֶָא רענעדײשַאב רעד --- תונורכז ענייז ןיא םעדעמ .וו טביירש -- ןעוו
 טפַאשלעזעג-רעטעברַא ןַא ןעוועג זיא סָאד ,גנוגעוװַאב-רוטלוק רעשידיי ַא ןופ
 ואו ,ןטְנוװוֶא עשירַארעטיל טימ ןוא רָאכ-רעטעברַא םענייש ץנַאג ַא טימ
 טרָאד טָאה ןעמ ."קרעוו ערעייז ןענעייל ןגעלפ רעביירש עשידיי עטסעב יד

 טָאה שא םולש ;םינב יד טימ עטַאט רעד סגרעבנעסייוו .מ .א טנעיילעגרָאפ
 -עג ןטַארעטיל עּפורג ַא טָאה םעד ךָאנ .יבצ יתבש ןייז טנעיילעג טרָאד
 ןשידיי ןגעװ עדער ַא ןטלַאהעג טרָאד טָאה םעדעמ ןוא ,טעקנַאב ַא טכַאמ
 ,(== סנַאסענער-רוטלוק

 -רעד ןרָאי עקידרעטייוו יד ךשמב ענליוו ןיא טעברַא-רוטלוק רעד ןגעוו
 טָאה עיצקַאער ןופ טייצ רעד ןיא זַא ,טריטַאטסנָאק רע .קַאװטיל ,א טלייצ

 -ײטרַאּפ םעד ןיא לָאר עקיטכיוו ַא ןליּפש וצ ןביוהעגנָא טעברַא-רוטלוק יד
 םרָאפ עכעלגעמ קיצנייא יד ןעוועג ןיא סָאד לייוו זיולב טשינ ןוא ,ןבעל
 ,ןיטשרַאפ וצ ןביוהעגנָא טָאה ןעמ סָאװ רַאטרעד ךיוא רָאנ ,טייקיטעט ןופ
 -ַאיצָאס ערעפיט ןייק ךעלגעמ טשינ זיא גנורעלקפיוא רענײמעגלַא ןַא ןָא זַא;

 קירעהעג יו טשינ ןָאק עסַאמ עלערוטלוקמוא ןַא זַא ,עדנַאגַאּפָארּפ עשיטסיל
 ,(=*"תונוחצנ עריא ןקיטסעפַאב טשינ ןָאק ,ןצונסיוא

 ןדנוברַאפ גנע ןעוװעג ןרָאי ענעי ןיא ןענייז רעביירש עשידיי ךס ַא
 ןבעל-ןסַאמ ןופ סעמעט ערעייז טפעשעג ןבָאה ייז ,ןסַאמ-רעטעברַא יד טימ
 טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ דרַאגנַאװַא רעד זַא ,טליפעג ןבָאה ןוא
 ןיא ןענַאטשעג ןענייז דנוב ןופ רעוט יד .עירָאטידױא עטסעב רעייז זיא
 עגנוי .רעביירש עשידיי לָאצ רערעסערג ַא טימ טקַאטנָאק ןקידנעטש ַא
 -לעזעג -רוטלוק יד ייב ןזיירק עׂשיטַאמַארד יד טליפעגנָא ןבָאה רעטעברַא
 זיא עיצַאמרָאפ רעטשרע ריא ןיא; עפורט רענליו עטמירַאב יד ,ןטפַאש
 -שירַארעטיל רענליו רעד ייב זיירק ןשיטַאמַארד םעד ןופ ןסקַאװעגסיױא
 .(+ "דנוב ןופ טפַאשלעזעג רעשיטַאמַארד

 ןופ ענערַא ןַא ןרעװ טפָא ןגעלפ ןטנװָא עשירַארעטיל רענליוו יד

 -קעלעטניא ןַא ןגעו טגָאזעג תודע ןבָאה סָאװ ,סעיסוקסיד עכעלטפַאשנדייל
 ענעי ןיא ןבָאה הביבס רעלעוטקעלעטניא רעשיפור רעד ןיא .ורמוא ןלעוט

 ןדעי ןיא ןוא עיצולָאװער ןיא גנושיוטנַא ןופ ןעגנומיטש טשרעהעג ןרָאי
 רעשידיי רעד ןופ לייט ַא ךיוא .טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג רעוויטקעלָאק ןימ

 ןבָאה ייז .ןעגנומיטש עקיזָאד יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ זיא ץנעגילעטניא
 -ולָאװער יד ןופ ןפָאלטנַא ןענייז סָאװ ,ןטנעגילעטניא ייב ןדָאב ַא ןענופעג
 -נָא קַאװטיל .א טָאה טנװָא ןַא סמכילע-םולש ףיוא ןעוו .ןעײטרַאּפ ערענָאיצ

 ןרָאא רע80 יד ןיא רעפסָאמטַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןגעוו ןדייר ןביוהעג
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 עטשרע יד טלעטשעג טָאה םכילע-םולש ןעװ ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ

 רע ,גונעג; :ןפורסיוא טרעהעג לַאז ןופ ךיז ןבָאה ,טירט עשירַארעטיל

 7? סָאד ףרַאד
 -וטיטסניא-רוטלוק עטייווצ יד טעברַאעג ענליוו ןיא טָאה גלָאפרעד טימ

 ןיא ךיוא טריטסיזקע ןבָאה ןימ םעד ןופ ןסרוק .לוש-טנוװָא יד -- עיצ

 ןַא ןריפ טזומעג ןעגנוטלַאורַאפ ערעייז ןבָאה םוטעמוא .טעטש ערעדנַא

 ירָא-טכַאמ יד ןופ ריקליו רעד ןגעק ץנעטסיזקע רַאפ ףמַאק ןקידתונשקע

 -טנװָא רעװעשרַאװ יד טגָאמרַאפ ןבָאה תוחוכ עשיגָאגַאדעּפ עטוג .ןענַאג

 -נסיו-רוטַאנ ןגעוו ןטַארעפער ערעלוּפָאּפ ןטלַאהעג ןעמ טָאה טרָאד ,ןלוש

 .עיגָאלָאיצָאס ןוא רוטַארעטיל ,טפַאש

 עלַארטנעצ יד ןענַאטשטנַא זיא גרוברעטעּפ ןיא יו םעד ךָאנ ,8 ןיא

 טעדנירגעג טעטש ייר ַא ןיא ןענייז ,טפַאשלעזעג עשירַארעטיל עשידיי

 -עטיל רעד ןופ רעדנירג רעד זיא עשרַאװ ןיא .ןעגנוליײטּפָא עריא ןרָאװעג

 רעציזרָאפ רעד ןרָאװעג זיא רע .ץרּפ .ל .י ןעוועג טפַאשלעזעג רעשירַאר

 -- ינודקומ .א .רד ,רעריסַאק רעד -- ןָאזעניד בקעי ,טפַאשלעזעג רעד ןופ

 יד .רַאטערקעס-ףליהעג -- רעיימ דוד טסידנוב רעד ןוא ,רַאטערקעס רעד

 ןביירשרַאפ וצ ךיז רעדילגטימ עריא ןפורעג טָאה עיצַאזינַאגרָא עשידנוב

 טעמכ .ןָאטעג ױזַא ןבָאה ןטסידנוב רעװעשרַאװ יד ןוא ,טפַאשלעזעג רעד ןיא

 טגעלפ'ס עכלעוו וצ ,סעיצקעל ןעמוקעגרָאפ ןענייז תבש ןוא גָאטיירפ ןדעי

 זיא טנערעפער-יטּפיױה רעד .םלוע-רעטעברַא רעגנוי ַא ןעמוק בור סָאד

 טָאה טפָא .רערעהוצ לָאצ עטסערג יד טַאהעג טָאה רע ןוא ןיילַא ץרּפ ןעוועג

 ןטנװָא יד ןופ םענייא ףיוא .ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאשלעזעג טלדנַאהַאב ןעמ

 רעיײז .רָאפנעמַאוצ רענװָאק ןגעו טכירַאב ַא ןבעגעגּפָא קַאװטיל .א טָאה

 יד .רעטַאעט ןוא רוטַארעטיל ןגעו סעיצקעל יד ןעוועג ןענייז רעלוּפָאּפ

 ָאװינ ןרעכעה ַא רַאפ עינַאּפמַאק עשיגרענע ןַא טריפעג טָאה טּפַאשלעזעג

 .רעטַאעט ןשידיי ןופ
 רעד ןופ סקואװ םעד ןעזעגוצ ורמוא טימ ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ יד

 העּפשה עקיזָאד יד .טּפַאשלעזעג רעשירַארעטיל רעד ןיא העּפשה רעשידנוב

 -עג זיא טפַאשלעזעג רעד ןופ שארב ןעװ ,קרַאטש רעדנוזַאב ןעוועג זיא

 -ַאב טכַאמ יד טָאה 1911 ןיא .רעסָארג וװַאלסינָארב טסידנוב רעד ןענַאטש

 טריטסערַא טָאה יז ןוא עיצוטיטסניא "עכעלרעפעג, יד ןרידיווקיל וצ ןסָאלש

 .(=* טפַאשלעזעג רעד ןופ רעוט עוויטקַא לסיב שּפיה ַא

 ןבָאה ,רטנעצ ןשילױּפ-שידיי ןסיורג ןטייווצ םעד ןיא ,שזדָאל ןיא ךיוא

 רעד .ץנעטסיזקע רַאפ ףמַאק ןרעװש ַא טריפעג סעיצוטיטסניא-רוטלוק יד

 ַא רַאפ טעברַא-רוטלוק יד טכַאוטַאב טָאה דנוב ןופ טעטימָאק רעשזדָאל

 ןריזינַאגרָא שיטַאמעטסיס טגעלפ רע ןוא טייקיטעט ןייז ןופ לייט ןקיטכיוו

 .ק.צ םוצ טדנעוועג ךיז (טיוועל עזָאר) עדירפ טָאה 1907 ףוס .ןעגנוזעלרָאפ

 ןטלַאה וצ ןרעטייוו רעדָא ןקעדַאלװ ןקיש ייז וצ לָאז ןעמ זַא ,השקב ַא טימ

 -עס ַא ןטלַאהעג טָאה שרעה ןַאמביל .רוטַארעטיל רעשידיי ןגעוו ןטַארעּפער

 "רעד סיורג טַאהעג ןבָאה סעיצקעל יד .עיצַארגימע ןגעוו ןטַארעּפער עיר
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 יד ,רערעהוצ 1,200 ןעוועג ןענייז עיצקעל רעטשרע סקעדַאלװ ףיוא .גלָאפ

 תופתושב ןעגנוזעלרַאפ עקיזָאד יד ןענעדרַאניײא טגעלפ עיצַאזינַאגרָא טשידנוב
 ךיוא ןבָאה ןטסידנוב יד .טפַאשלעזעג רעשיטַאמַארד-שילַאקיזומ רעד טימ

 ַאינעיװעשזק ַאוטסישזַאווָאט) .ָא.ק.ט ןופ עיצקעס רעשידיי רעד ןיא טעברַאעג

 טפַאשלעזעג עקיזָאד יד .,(גנודליב ןטײרּפשרַאפ וצ טפַאשלעזעג -- יטַאיוװשָא

 -ױּפ ןענַאטשעג ןענייז ריא ןופ שארב .1906 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא
 לעיציפָא) עשידיי יד .ןדיי עטרילימיסַא ןוא ןטַארקָאמעד עוויסערגָארּפ עשיל

 טריפעגנָא ןבָאה'ס רעכלעוו טימ ,עיצקעס ("עשינָאגרַאשז, ןסייהעג יז טָאה
 ןקעטָאילביב ,ןטרעצנָאק ,ןעגנוזעלרָאפ ,ןסרוק טריזינַאגרָא טָאה ,ןטסידנוב
 -ּפָא עשידיי ַא ןפַאשעג .ָא.ק.ט ןופ קעטָאילביב רעד ייב ןעמ טָאה 1908 ןיא
 רעד ייז ןשיװצ ,ןטסידנוב טעברַאעג שיגרענע ןבָאה םעד ייב .גנולייט
 .ַאירַאמ יורפ ןייז ןוא דנַאלסיױא ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןוקָא לארשי רעינישזניא
 -רַאפ וצ ןעגנואווצעג ןעוועג ןטסידנוב יד ןענייז טייקיטעט רָאי עכעלטע ךָאנ
 רעטלַאװרַאפ םעד טריטסערַא ײצילָאּפ יד טָאה 1910 ןיא ,סנטסָאּפ ערעייז ןזָאל

 ,טקידלושַאב םיא טָאה ןעמ .,רענכייא טסידנוב םעד -- קעטָאילביב רעד ןוע
 -עּפש ,רוטָארעטיל עלַאגעלמוא ןטלַאהעג קעטָאילביב רעד ןיא טָאה רע זַא

 רעשזדָאל רעד ןופ רעציזרָאפ םעד ןשיווצ טקילפנָאק ַא ןכָארבעגסיױא זיא רעט
 ,"ןביולג סוניבר השמ ןופ קַאילָאּפ, ַא ,ןַאמּפױק .רד ,.ָא.ק.ט ןופ גנולײטּפָא

 -עציוו רעד ןעוו ,ןעמוקעג זיא לַאדנַאקס ןסיורג ַא וצ ,רעוט עשידנוב יד ןוא
 ןפוא ןקידריװמוא ןַא ףיוא זיא גנולײטּפָא רעשזדָאל רעד ןופ רעציזרָאפ
 ןייז בילוצ םירפס רכומ עלעדנעמ וצ גנוסירגַאב ַא ןקיש ןגעק ןטערטעגסױרַא
 רעד ןופ ןסָאלשעגסיוא גנוטלַאװרַאפ יד טָאה לַאדנַאקס ןכָאנ ,.לבוי ןקירָאידּפ

 ןפיט ַא וצ ןעמוקעג זיא'ס ןוא רעוט עשידנוב עכעלטע עיצקעס רעשידיי
 ,טפַאשלעזעג רעד טימ סיר

 ןבעל ןיא לָאר עסיורג ַא טליּפשע: טָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא עטייווצ יד

 -שילַאקיזמ יד ןעוועג זיא ,שזדָאל ןיא טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ
 ןענַאטשעג ןעניי'ס רעכלעוו ןופ שארב ,עפרַאה טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד
 -יפָא ,1908 ץרעמ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנולמַאזרַאפ-גנודנירג יד ,ןטסידנוב
 -כרוד טָאה ןעמ ןעוו .טפַאשלעזעג עשיאיײטרַאּפמוא ןַא ןעוועג סע זיא לעיצ
 יד ,ןטסידנוב זיולב ןיײרַא גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא ןענייז ,ןלַאו יד טריפעג

 -רעטעברַא רעד ןיא רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג ןענייז עפרַאה רעד ןופ ןטנוװָא
 טרָאד, :ןגָאז טגעלפ -- רָאטקעל-טסַאג רעטּפָא ןַא -- ץרּפ .ל .י ןוא ,הביבס
 .י . ןבירשעג טָאה עפרַאה רעד ןגעוו .?עירָאטידיױוא עטסעב ןיימ ךיא בָאה
 -ידיי-שירעפמעק ַא סיואכרוד ןוא עשירַאטעלָארּפ ַא ןעוועג זיא ,, יז זַא ,קנורט
 -עג לַאגעלמוא זיא ןייארַאפ-רוטלוק ןלַאגעל ןקיזָאד םעד רעטניה .עשיטסיש

 יד ןזיא יײצילָאּפ רעשירַאצ רעד ןופ ןגיוא יד ןיא .'דנוב' רעד ןענַאטש
 סעװַאלבָא ןעמוקעגרָאפ טפָא טרָאד ןענייז'ס ןוא ,ןרָאד ַא יו ןעוועג ?עפרַאה/'
 גיוא זייב ַא ןופ ןטיהוצּפָא טסואוועג טָאה 'דנוב' רעד רעבָא .סעיזיווער ןוא
 עקַאט טָאה 'עפרַאה' יד ,ןטסָאּפרָאפ ןרענָאיצולָאװער-רוטלוק ןקיזָאד םעד
 .שזדָאל ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןשיװצ טעברַא-רוטלוק עסיורג ַא טריפעג
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 בשימ ךיז טָאה ײצילָאּפ עשירַאצ יד זיב גנַאל ױזַא טרעיודעג טָאה סָאד.
 עפרַאה יד טָאה יז --- ןגיוא עריא ןופ ןרָאד' םעד ןעמונעגסיױרַא ןוא ןעוועג

 ,(:* ?טכַאמרַאפ
 -לעזעג יד ןרָאי עקידהמחלמרַאפ יד ןיא טריטסיזקע טָאה עשרַאװ ןיא

 טריפעגכרוד רעדָא ןטַארעפער ןטלַאהעג ןבָאה סע ואוו ,"רימזהפ טפַאש
 ןוא ןטסיטרַא ,רעביירש עשידיי ןעגנומענרעטנוא ערעדנַא ןוא ןטנוװָא-לטסעק
 ןטסידנוב טצונעגסיוא ךיוא ןבָאה ענובירט יד .רעוט עכעלטפַאשלעזעג
 ןײטשּפע רַאזַאל ןעוועג זיא רימזה ןיא רענדער:טּפיוה רעשידנוב רעד

 ַא ןיא טעברַא-רוטלוק ןייז ןריפ וצ ןואורּפ טכַאמעג טָאה דנוב רעד
 טעברַאעג ןטסידנוב ןבָאה טעטש עכעלטע ןיא .,סעיצַאזינַאגרָא-סגנודליב ייר
 1909 ןיא זיא עגיר ןיא .הלכששה יציפמ הרבח רעד ןופ ןעגנוליײטּפָא יד ןיא
 ןטימ ,אינַאנז קינטסעיו ןייארַאפ םעד ןופ עיצקעס עשידיי יד קיטעט ןעוועג
 עכעלטע ךָאנ טָאה טכַאמ עוויטַארטסינימדַא יד רעבָא ,ןטסידנוב ןופ לײטנָא
 ?ףלָאמַארק, ןופ םינמיס טפַאשלעזעג רעד ןופ םַארגָארּפ ןיא ןענופעג םישדח

 יז ןעוו ,טכערעג ןעוועג ןענייז רעטעברַא עשידיי יד .טכַאמרַאפ יז טָאה ןוא
 .?ןטייקכעלגעממוא עלַאגעל, יד ןגעוו ןדער רָאמוה ןרעטיב טימ ןגעלפ

 עשיטילַאּפ טריפעג ךיוא דנוב רעד טָאה עיצקַאער ןופ ןרָאי יד ןיא
 עמוד רעטירד רעד ןיא .ךַאוװּפש רעשידיי רעד ןופ טכער יד רַאפ סעיצקַא
 רעקיטרָא ןוא ןלוש ,טכירעג ןגעוו ןטקעיארּפ-ץעזעג ןרָאװעג טכַארטַאב ןענייז
 טכער ,עקידכעבענ םגה ,עסיוועג ןעזעגסיורָאפ טָאה'מ .גנוטלַאװרַאפ-טסבלעז
 טזעינ שוריפב רעבָא ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןכַארּפש יד רַאפ
 טרעוו סָאװ ,הלווע רעד ןגעק עיצקַא ןַא טריפעג טָאה דנוב רעד .שידיי רַאפ
 .ףושל ריא ןוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעקינָאילימ-6 רעד יבגל ןעגנַאגַאב

 ידע :ןבירשעג םעד ןגעװ סטָאה ןַאגרָא רעשידנוב רעלַאגעלמוא רעד
 קלָאפ עשידיי סָאד זַא ,ןרעו רָאװעג ןפרַאד סעיצַאנ עלַא ןופ ןסַאמ-סקלָאפ
 טשינ ןעק סע זַא ,ץנעטסיזקע רעלערוטלוק רעקידנעטשטסבלעז וצ טבערטש
 ןלוש עשידיי ןיא ךיז טקיטיונ סע זַא ,ןרעוװו טשיליוּפרַאפ ןוא טשיסוררַאפ

 טימ ךיילג םוטעמוא ןרעוו טנעקרענָא לָאז ךַארּפש עשידיי יד זַא םעד ןיא
 -ליב רעד ןיא ,קירבַאפ רעד ןיא ,טַאטשקרעװ םעד ןיא .ןכַארּפש ערעדנַא
 -עגַאב רעטעברַא ואוו םוטעמוא ,ןייארַאפ-טסנוק םניא ,טפַאשלעזעג-סגנוד
 ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג רעד ןגעוו עגַארּפ יד ןטכַארטַאב ייז ןזומ ,ךיז ןענעג
 ןפרַאד סע .ריא רַאפ ןפמעק וצ טייקידנעװטיונ יד ןוא ךַארּפש רעייז
 ןלָאז עכלעוו ,ןעגנולמַאזרַאפ-טסעטָארּפ ,ןעגנוטערטסױרַא ןרעוו טריזינַאגרָא
 םניא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ גנונעקרענָא-טשינ רעד ןגעק ןריטסעטָארּפ
 רעקיטרָא ןוא רעשיטָאטש רעד ןופ ןענַאגרָא יד ןיא ,לוש רעד ןיא ,טכירעג
 ,(:ז ?גנוטלַאװרַאפ-טסבלעז
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 רעכיבלמַאז עשידנוב 5

 עשידָאירעּפ עלַא טעמכ ןעוו ,המוקתיּפָארַא-גרַאב רעד ןופ בױהנָא ןיא
 טרידיווקיל ןעװעג ןיֹוש ןענייז ןעײטרַאּפ ערענָאיצולאװער יד ןופ ןענַאגרָא
 ןעגנואימַאב עטלפייוצרַאפ ןכַאמ דנוב רעד ךָאנ טגעלפ ,טכַאמ רעד ךרוד

 רדסכ ןרעװ טגעלפ סָאד .רעטעלב ענייז טייצ וצ טייצ ןופ ןבעגוצסױרַא

 רעד טַאלבנכָאװ סָאד טלעטשענּפָא טָאה גנוריגער יד יװ םעד ךָאנ .רערעווש
 עשירַארעטיל-שיטסיצילבוּפ ןבעגסיױרַא ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ,ןרעטשנעגרָאמ

 -- םעדעמ ןבירשעג טָאה -- טייצ ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס; ,רעכיבלמַאז
 -בוט-םוי רעקילָאמַא רעד ןופ טרָא ןפיוא .ןגָארּפ עשיטילָאּפ עסיורג ןופ

 -עג טשינ רעבָא זיא "ךָאװ; עקיזָאד יד .,(*"ךָאװ יד ןעמוקעג זיא טייקיד
 םעד ןבעגעג ןבָאה רעכיבלמַאז עשידנוב יד :"?קידעכָאווע ןצנַאג ןיא ןעוו
 לָאמַא ןוא סעמעט עלעוטקַא ףיוא ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ עטסנרע רענעייל

 ןטלַאּפש יד ףיוא ןענייז טיירב ץנַאג .לַאירעטַאמ ןשירַארעטיל ןטוג ַא ךיוא

 ןשידיי ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןרָאװעג טלדנַאהַאב סעבַאגסיױא עיינ יד ןופ
 .ןבעל

 זיא -- רעכיבלמַאז יד ןרינַאדער וצ ןוא ןלעטשוצפיונוצ עבַאגפיוא יד
 -ײטרַאּפ יד ןופ רעטעברַאטימ עקידרעירפ יד ןופ ךס ַא .טכייל ןעוועג טשינ
 .עיצַארגימע ףיוא רעדָא גנוקישרַאפ ףיוא ,תוסיפת יד ןיא ןעוועג ןענייז ןענַאגרָא

 ןעגנואווצעג ןעוועג ןעמ זיא ןעגנוגלָאפרַאפ עשיטַאמעטסיס יד בילוצ
 טָאה רָאי עכעלטע ןופ ךשמ ןיא .רעכיבלמַאז יד ןופ ןעמענ יד ןטייב וצ רדסכ
 "ונ ףניפ ,(1909-1908) טייצ עיינ יד ןרעמונ ןביז ןבעגוצסױרַא ןזיװַאב ןעמ
 -1911) ןעבעל ןופ ןעגַארפ ןרעמונ יירד ,(1910-1909) ןעגַארפ טייצ ןרעמ
 -סקלָאפ עשידיי יד ןרעמונ ייווצ ,(1911) עמיטש עיינ יד ןרעמונ יירד 2
 /,םעדעמ .װ :ןעוװעג ןענייז רעטעברַאטימ עקידנעטש יד ,(1911) עמיטש
 .ב) יקס--ב .ב ,(רעסָארג) רעצלעז .ב ,רתסא ,יקסוָאסָאק .וו ,קַאװטיל .א
 ,ןייטשנייוו .א ,רעביל .מ ,(ןידוי) טַאטשנעזיײא .א ,לַאטנעזָאר .ּפ .רד ,(ןָאסניוועל
 ,(יקסווַאלסַאז .ד) ווָארגָאב ,ּפ ,(ווָאדלעז) יקסנַאמענ .א ,ןיגלָא .מ ,קעדַאלװ .ב
 .ערעדנַא ןוא סעפַאר ,מ ,(שרעה) ןַאמביל .ּפ

 ןופ ןעגנוטייצ עלַאגעלמוא סױרַא ךיוא ןענייז טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ןופ עמיטש יד ןרעמונ 4 ןבעגעגסױרַא טָאה טעטימָאק-לַארטנעצ רעד .זנוב
 רעבמעטּפעס טָאה .קיצ רעד .(1911 לירַּפַא -- 1908 רעבמעצעד) ?דנוב,

 -רַאװ רעד .1 .מונ טַאלב-סנָאיצַאמרָאפניא ןַא לַאגעלמוא טזָאלעגסיױרַא 2

 גולפ לַאגעלמוא ןבעגעגסױרַא 1910 ןיא טָאה דנוב ןופ טעטימָאק רעוועש

 עמיטש יד ןיא .(רעיימ דוד ןוא יעגטרָאּפ לאיתוקי ןופ ןבירשעג) 1 .מונ טאלב
 ןוא .ק.צ ןופ רעדילגטימ ןעלקיטרַא טימ טקילײטַאב ךיז ןבָאה "דנוב, ןופ
 סָאװ ,ןעמעלבָארּפ ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןענייזס .רעוט ענעעזעגנָא ערעדנַא

259 



 -מורַא טנעקעג טשינ עסערּפ רעלַאגעל רעד ןיא םימעט-רוזנעצ בילוצ טָאה'מ

 ןופ ןטכירַאב טקורדעג ךיוא ןעמ טָאה סעבַאגסיױא עלַאגעלמוא יד ןיא ,ןדייר

 .סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב עקיטרָא יד

 ַא ןעניישרעד ןביוהעגנָא 1909 ץרעמ ןיא טָאה (ץייווש) ווענעשז ןיא
 ןשידנעלסיוא ןופ --- (דנוב ןופ ָאכע רעד) ַאדנוב יקילקטָא -- ןַאגרָא רעשיסור
 טימ ןרעמונ 5 ןענישרעד ןענייז 1911 רַאורבעפ זיב .דנוב ןופ טעטימָאק
 יד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה 1911 ינוי ןיא .,ןעלקיטרַא עקיגָאװ לָאצ ַא
 יד ,טעטימָאק ןשידנעלסיוא ןופ קָאטסיל יננָאיצַאמרָאפניא עבַאגסױא עשיסור
 ןענישרעד זיא ,1914 ץרעמ ,6 רעמונ רעד) 1917 זיב סױרַא זיא עבַאגסיױא
 ,(שידיי ןיא

 יד ןוא רוטקורטס רעד ןגעוו ןעלקיטרַא עכעלכַאז ,עוויטַאמרָאפניא ןייר
 םעיינ ַא .(וָאסירָאב) סעפַאר .מ ןבירשעג טָאה הליהק רעד ןופ סעיצקנופ
 ,םעדעמ טרילומרָאפ רעטשרע רעד טָאה הליהק םעלבָארּפ םעד וצ גנַאגוצ
 רעד ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז רע טָאה עמוד רעטייווצ רעד וצ ןלַאװו יד תעב
 .רעריפ-לדער עשלהק יד ןבעל ןשידיי ןיא טגָאמרַאפ ןבָאה סע סָאװ ,טכַאמ

 ערענָאיצקַאער עקיזָאד יד ןפמעקַאב זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג זיא רע

 ןסערעטניא עכעלגעטיגָאט עשיטקַארּפ ןופ ןדָאב ןפיוא רָאנ ןעמ ןעק תוחוכ

 עירעס ַא ןביירש ןביוהעגנָא טָאה םעדעמ .ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןופ

 ױזַא עמעט עקיזָאד יד ויא לָאמ ןטשרע םוצ .תוליהק ןגעוו ןעלקיטרַא

 -לֵַא ןיא ;קיטסיצילבוּפ רעשידנוב רעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאהַאב ךעלטנירג

 -נכָאװ ןיא שטיװעלַאכימ .ב טרירַאב רעירפ עמעט יד טָאה ןכירטש עניימעג

 טימַאב ךיז םעדעמ טָאה ןעלקיטרַא ענייז ןיא .ןרעטשנעגרָאמ רעד טַאלב

 -ָאמעד ַא זַא ,הביבס עטנָאנ ןייז לכ-םדוק ןוא סרענעייל יד ןגייצרעביא וצ

 -ָאיצַאנ ןופ ןָאירבמע רעד ןרעװ ןעק הליהק עטריזירַאלוקעס ןוא עשיטַארק

 עג רעטסיירד ַא טלָאמעד ןעוועג זיא סָאד .עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנ

 עיצקַאער ןוא םזיטַאװרעסנָאק ןופ לָאבמיס ַא ןעוועג זיא הליהק יד לייוו ,קנַאד

 -ַאנפיוא ערעווש ַא ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה םעדעמ .סַאג רעשידיי רעד ףיוא

 .עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא טקידיײטרַאפ עיצּפעצנָאק ןייז טָאה רע ןעוו ,עב

 לכיםדוק טמיטשַאב ןעװעג זיא סָאװ ןַאגרָא םעד ,ַאדנוב יקילקטָא ןיא

 -יטסניא עקיזָאד יד טלּפירקרַאפ יווש :ןבירשעג רע טָאה ,ץנעגילעטניא רַאפ

 -טסבלעז רעשידיי ןופ ןענַאגרָא טרָאפ ייז ןענייז ,ןייז טינ ןלָאז סעיצוט

 "יירש רעד .,(:* "ייז ךרוד טריפ עימָאנָאטױא וצ געוו רעד ןוא ,גנוטלַאװרַאפ

 טכיירטש טײקידעכָאװ ףיוא טגָאלקעג קירוצ גנַאל טשינ ךיז טָאה סָאװ רעב

 .תוליהק יד ןיא טעברַא רעקידעכָאװ רעד ןופ גנוטיײדַאב יד רעטנוא טציא

 ןבַאגפיוא עניילק ןכעלקריוװרַאפ זַא -- רע טביירש --- ןעניימ עכלעוו יד,

 -ָאװ וצ ַא זיא הליהק רעשידיי רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא גָאט ןקיטנייה םנופ

 ןסעגרַאפ טפרַאדעג טשינ ןטלָאװ ,קסע רעכעלניילק וצ ַא ןוא רעקידעכ

 ןייג ןעק םוטנדיי סָאד ןכלעוו ףיוא ,געוו רעקיצנייא רעד טציא זיא סָאד זַא
 וצ גנואיצַאב רעד ןגעוו ,(:י ?עימָאנָאטױא עלַאנָאיצַאנ יד ןעיובפיוא םוצ
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 קַאװטיל .א ,רתסא ,יקסװָאסָאק וו טגָאזעגסױרַא ךיוא ךיז ןבָאה תוליהק יד
 טרָאד ןבָאה וצ ןטעברַא ,תוליהק יד ןצונסיוא ןופ ןעיידיא יד .ערעדנַא ןוא
 עימָאנָאטײױא רעלַאנָאיצַאנ ןופ לדנרעק ַא ייז ןיא ןעז רעדָא גנוקריוו ַא
 רעד זַא ,טהנעטעג ןבָאה ןטסידנוב ייר ַא :סעיסוקסיד ןפורעגסױרַא ןבָאה
 -טלעוו ,עשיטַארקָאמעד ןיא תוליהק ערענָאיצקַאער יד ןעלדנַאװרַאפ וצ ןַאלּפ

 ,שיּפָאטוא ןצנַאג ןיא זיא ,סעיצוטיטסניא עכעל

 עכלעזַא טלדנַאהַאב טיירב ךיוא ןעמ טָאה עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא
 רַאפ גָאט-ור ןוא לוש-סקלָאפ ,גנואיצרעד עלַאנָאיצַאנ יו םינינע עקיטכיוו
 עקיזָאד יד טרירַאב ןבָאה סָאװ ,ןעלקיטרַא עלַא טעמכ .רעטעברַא עשידיי

 -יקולח יד בילוצ ןעלקיטרַא-עיסוקסיד יו ןרעו שקורדעג ןגעלפ ,ןעמעלבָארּפ

 ,א טגָאז םעד ןגעוװו .אפוג עיצקַאדער רעד ןיא ןוא ײטרַאּפ רעד ןיא תועד

 רַאפ סעיסוקסיד טריפעג זנוא ייב ךיז ןבָאה ןרָאי ענעי ןיא, :קַאװטיל
 רעד ןגעוו ןטירטשעג קרַאטש ןבָאה רימ .םזילַארטיײנ ןלַאנָאיצַאנ ןגעק ןוא
 רעד ןופ ץנעטעּפמָאק רעד ןגעוו ,הליהק רעשידיי רעד ןופ ץנעטעּפמָאק
 ןענייז טייצ רענעי ןופ סעיסוקסיד יד... ."ללכב עימָאנָאטױא רעלערוטלוק
 -ַאנ רעזנוא טכַאמעג רערָאלק ןיילַא זנוא רַאפ ןבָאה ייז ; רַאבטכורפ ןעוועג
 -סיד יד ,תמא .ןטייהלצנייא עריא ןטעברַאסיוא ןפלָאהעג ,םַארגָארּפ לַאנָאיצ

 ידע .."רעטקַארַאכ ןטקַארטסבַא ,ןשיטערָאעט וצ ַא ןגָארטעג טָאה עיסוק
 ,(+"טייוו ןעוועג ךָאנ זיא קיטקַארּפ

 רעלַאנָאיצַאנ ןגעוו ןוא ןעמעלבָארּפ-רוטלוק יד ןגעוו טגעלפ עלַא יו רעמ

 -ילבוּפ רעשידנוב רעד ןיא ןבָאה ןעלקיטרַא עריא .רתסא ןביירש גנואיצרעד
 טלדנַאהַאב ןבָאה ייז לייו ,ןָאט ןקיטרַאנגײא ןַא ןגָארטעגנײרַא קיטסיצ
 -וצ ,טײקנדָאלעגנָא רעלענָאיצָאמע רעסיורג ַא טימ ןעמעלבָארּפ עלַאנָאיצַאנ
 -יינ ןגעק ףמַאק ןשיטַאמעטסיס ַא טריפעג רתסא טָאה ןקַאװטיל טימ ןעמַאז
 ןבָאה ןצנעדנעט עקיזָאד יד .ײטרַאּפ רעד ןיא ןצנעדנעט עשיטסילַארט
 .ב ןוא םעדעמ .וו ןופ ןעלקיטרַא יד ןיא קורדסיוא ןטסטלוב רעייז ןענופעג
 }וה | ,רעסָארג

 -רענָא סָאמ רעלופ רעד ןיא ןבָאה םזילַארטיײנ ןופ רעקיטערָאעט עדייב
 ןיא עימָאנָאטױא עלערוטלוקילַאנָאיצַאנ רַאפ ןפמעק וצ טייקיטיונ יד טנעק

 -ייוװ יד ןגעוו ןעוועג רעכיז טשינ רעבָא ןענייז ייז ,ןעגנוגנידַאב עקיטלָאמעד יד
 עשידיי זַא ןטלַאהעג טָאה םעדעמ .ןבעל-סקלָאפ ןופ ןוויטקעּפסרעּפ ערעט

 ךרוד עיצַאלימיסַא ןופ וואורּפ ןדעי ןפמעקַאב שיגרענע ןפרַאד ןטסילַאיצָאס
 ,עכעלריטַאנ וצ גנואיצַאב ןיא לַארטיײנ ןייז ןפרַאד ייז רעבָא .טלַאװעג
 -- טהנעטעג רע טָאה -- ןצנעדנעט עדייב .ןסעצָארּפ-עיצַאלימיסא עיירפ
 עכלעוו ,קיטייצכיילג ןקריוו --- עקידנריזילַאנָאיצַאנ יד ןוא עקידנרילימיסַא יד
 -ָאקע :ןרָאטקַאפ ענעדישרַאפ ןופ ּפָא טגנעה -- ןייז רבוג טעװ ץנעדנעט
 ןסקַאװ לייוורעד זַא ,טנעקרענָא טָאה רע .עלערוטלוק ,עשיטילָאּפ ,עשימָאנ
 -ַאב ךיז ףרַאד ןעמ ןוא ןסַאמ עשידיי יד ייב ןשינעפרעדַאב עלַאנָאיצַאנ יד
 רַאפ ןטלַאהעג רע טָאה זָאנגָארּפ ַא ןלעטש רעבָא ,ןקידירפַאב וצ ייז ןעימ
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 -טפנוקוצ סיורָאפ ןופ עטמיטשַאב ןָא : טקרעמַאב רע טָאה ייברעד .ךעלגעממוא

 ןלַאנָאיצַאנ ןפיוא טעברַא עוװיטיזָאּפ ערענעלק ןייק טשינ רימ ןעוט ,ןזָאנגארּפ

 ,(*: (ןטסילַאנָאיצַאנ יד) רענגעק ערעזנוא רעדייא טיבעג

 עשיטסילַארטײנ ענעטלַאהעגסיױא ןייז טָאה ןטנעמוגרַא רעמ ךָאנ טימ

 -- ךיז טלדנַאה סע ןענַאװ זיב; ,(רעצלעז) רעסָארג .ב טעדנירגַאב גנולעטש

 טשינ זנוא טרעטש ,הכולמ רעד וצ ןעגנורעדָאפ יד ןגעוו -- רע טביירש

 ןופ גנולקיװטנַא רעיירפ רעד רַאפ ןפמעק וצ שיגרענע םזילַארטיײנ רעזנוא

 ןביולרעד טשינ םענייק ןלעװ רימ,; ..?"רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד

 תועד-יקולח יד, ..."רוטלוק עדמערפ ַא םוטנדיי םעדז ןדניבוצנָא ךעלטסניק

 'עכעלרעניא' יד ןגעװ ךיז טלדנַאה סע ואוו ,טרָאד טשרע סױרַא ןטערט

 ןלָאז רימ ןליוו םזילַארטיײנ ןופ רענגעק יד .םוטנדיי םניא ןשינעטלעהרַאפ

 טעװ קלָאפ עשידיי סָאד ןכלעװ טימ ,געו םענעי ןעמיטשַאב טציא ןיוש

 רַאפ טָאה רוטלוק ןופ םרָאפ ענעי רעדָא יד, : רעטייוו ןוא ,"רוטלוק וצ ןייג
 ,לַאפנָא ןדעי ןופ ןצישַאב יז ןלעו רימ :טרעװ ןטולָאסבַא ןייק טשינ זנוא

 טשינ יז ןלעװ רימ ,טָאגּפָא ןייק ריא ןופ ןנַאמ טשינ רעבָא ןלעװ רימ

 ןפרַאד ןטסיסקרַאמ עשידיי יד זַא ,טנָאטַאב רעצלעז .ב ,"ךעלטסניק ןריוויטלוק
 -ַאב ַא רַאפ טשינ ןוא סעיצוטיטסניא עזעהכולמ-ךעלטכער רַאפ זיולב ןפמעק

 ,(++ םרָאפ-רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ רעטמיטש

 .גנַאגוצ ןשיטסילַאמרָאפ ןקיזָאד םעד טריקיטירק ףרַאש טָאה רתסא
 ריא טיול ערעדנוזַאב ַא -- טהנעטעג יז טָאה --- רוטלוק ערעדנוזַאב ַא רָאנ;
 ריא ןָא; ..?עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ ַא ןופ דוסי רעד ןייז ןעק ,םרָאפ
 יד ,ךַארּפש יד;.. "עזַארפ עטסוּפ ַא יז זיא טלַאהניא ןלערוטלוק ןלַאער

 רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ רעשידיי ןופ טלַאהניא םעד ןדליב טעװ סָאװ ,רוטלוק

 יד רעדָא -- רוטלוק עשידיי יד ,ךַארּפש עשידיי יד ןייז טעװ ,עימָאנָאטױא
 םיוקמ טשינ לָאמ ןייק טעוװ עימָאנָאטױא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ עשידיי
 -ַאנ רעד ןופ דוסי רעד זַא ,רתסא טנָאטַאב ןעלקיטרַא עריא ןיא .(+* "ןרעוו
 ןושל-עמַאמ , סָאד ואוו ,לוש עלַאנָאיצַאנ יד ןייז ףרַאד גנואיצרעד רעלַאנָאיצ

 -עמַאמ עבלעז סָאד ןיא סָאװ ,ךַארּפש ַא ןיא ךיז טלדפַאװרַאפ דניק םנופ
 םיא יז טנפע ןילַא טימרעד ןוא -- רענייפ ,רעכייר ,רעפיט רעבָא ,ןושל

 ,תורוד יד טימ םיא יז טדניברַאפ ,ךוב םוצ געוו ַא זיא טשינ לפיוו שטָאכ
 .לש עכעלטלעוו ַא זילב ןוט ןעק סָאד ,"םיא רַאפ טבעלעג ןבָאה סָאװ

 -רַאירטַאּפ ןופ ןוא םיבוט-םוי ןוא םיתבש ןופ עיזעָאּפ יד ףיט טליפ רתסא
 גנוכַאמכָאנ עכַאלפ ןוא עמירָא ןַא רעבָא טעז יז ,ןבעל רעגייטש ןלַאכ
 עזעיגילער עטלַא יד ןבעלוצפיוא ןרעטלע עקיבױלג-טינ ןופ ןוואורּפ יד ןיא

 עקיזָאד יד זַא ,ןָא טזייו יז .עלַאנָאיצַאנ ןיא ןעלדנַאװרַאפ ייז ןוא םיגהנמ
 -עלָארּפ יד לייו ,ץנעגילעטניא רעד רַאפ לכ-םדוק שיּפיט זיא גנוניישרעד

 עשידיי זַא ,יז טלַאה רַאפרעד .לַאנָאיצַאנ שינַאגרָא זיא הביבס עשירַאט

 ךַארּפש ןופ טכער רַאפ ףמַאק ןיא ןעייר עטשרע יד ןיא ןייטש ןפרַאד רעטעברַא
 ,(+* ךוטלוק ןוא
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 זיא םזילַארטײנ ןוא עיצַאלימיסַא ןופ רעקיטירק רעטספרַאש רעד יו

 -עסנָאק ןוא טייקכעלטייהנייא רַאפ טפמעק רע .ןיגלָא .מ ןטערטעגסױרַא

 טהנעט -- ןייז ףרַאד שידיי :רעדניק עשידיי ןופ גנואיצרעד רעד ןיא ץנעווק

 רעד ןופ ןוא ןעגנוטערטסיורַא עכעלטנפע ןופ ךַארּפש ַא זיולב טשינ --- רע

 עלערוטלוק ַא טעז רע .בוטש רעד ןופ ךיוא ךַארּפש ַא ןייז ףרַאד יז ,לוש

 שיטערָאעט ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןבעל רעגייטש םעד ןיא טייקידמינּפייווצ

 ןָא ייז ןעיצרעד רעדניק ערעייז רעבָא ,ךַארּפש-סקלאכ רעד ןופ טכער רַאפ

 סָאװ ,עיצרעניא עשיגָאלָאכיסּפ יז ןגיזַאב וצ רע טפור שיטעטַאּפ .שידיי

 טשינ ןבָאה רימ; בעל ןכעלגעטיגָאט ןיא שידיי ןגָארטוצנײרַא טרעטש

 ןופ ,שרוש םנופ רעדניק ערעזנוא ןסײרוצּפָא -- רע טביירש -- טכער סָאד

 ןעשטעילַאק טשינ ןרָאט רימ; .."םזילַאעדיא רעזנוא ןעיצ רימ ןכלעוו

 -טינ ןיהַא-טינ ,ןשינעפעשַאב ענעטלָאּפשעצ ייז ןופ ןכַאמ ,רעדניק ערעזנוא

 ןסײוסױרַא לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא זומ ןעמ זַא ,טגָאז רע ,"ןשטנעמ-רעהַא

 ךַארּפש "רעלערוטלוקמוא, ןַא וצ יו שידיי וצ גנואיצַאב יד המשנ רעד ןופ

 ,ןעלדנַאה ןומ ײטרַאּפ עשיטילָאּפ ַא !םזילַארטײנ םעד ףרַאש טריקַאטַא ןוא

 רעסיוװעג ַא ןיא טייג יז ,לַארטײנ טשינ לָאמ ןייק זיא גנולדנַאה ַא ןוא

 ךיז ןעק שטנעמ רעד :זיא לקיטרױַא סניגלָא ןופ עיידיא-טנורג יד .גנוטכיר
 ַא ןוא ןכעלטפַאשלעועג ַא -- ןלייט ערעדנוזַאב ייווצ ףיוא ןלייטעצ טשינ

 ,(3* ןטַאװירּפ

 םעלבָארּפ סָאד טלדנַאהַאב ךיוא ןעמ טָאה עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא

 עגַארפ יד טכַארטַאב עמוד-הכולמ יד טָאה 1910 גנילירפ ןיא .,גָאט-ור ןופ
 ,סולשַאב ַא ןעמונעגנָא טָאה ןוא עטלעטשעגנָא-סלדנַאה רַאפ גָאט-ור ַא ןופ

 יד .גָאטנוז ןייז ףרַאד םַאנסיוא ןָא עלַא רַאפ גָאט-ור רעקיצנייא רעד זַא
 ןכלעוו טול ,טקעיארּפ ַא טקורעגסױרַא טָאה עיצקַארפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס
 טָאטש רעדעי ןיא ףוַאד םיטאבעלַאב ןוא רעטעברַא ןופ עיסימָאק עטשימעג ַא
 -ַאנ עקיטרָא יד וצ טסַאּפעגוצ גָאט-ור םענײמעגלַא ןַא ןעמיטשַאב רעדנוזַאב
 -סױרַא זיא עסערּפ עשידנוב יד .ןשינעטלעהרַאפ עזעיגילער ןוא עלַאנָאיצ

 .יור"גָאטנוז-גנַאװצ ןגעק ןטערטעג

 םינינע עשידיי יד ץוחַא ,ךיז טייטשרַאפ ,ןענייז רעכיבלמַאז יד ןיא
 :רעטעברַא רעד ןופ -- ןעמעלבָארּפ ענײמעגלַא ןרָאװעג טלדנַאהַאב ךיוא
 .ןבעל ןשימָאנָאקע ןוא ןשיטילָאּפ ןופ ,גנוגעװַאב

 יד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןגעוו קַאװטיל .א טביירש תונורכז ענייז ןיא
 ןדייר טנעקעג רימ ןבָאה רעכיבלמַאז יד ןיאק : רעכיבלמַאז עשידנוב עלַאגעל

 ןבָאה ןגַארפ ךס ַא .עסַאמ רעד וצ טינ ,רעטעברַא ערעטנעגילעטניא יד וצ רָאנ
 ;תורוש יד ןשיװצ ,ליומ ןבלַאה ַא טימ רָאנ ןעלדנַאהַאב טנעקעג טרָאד רימ
 עקיזָאד יד .(יי"ןגייווש טזומעג ןצנַאג ןיא רימ ןבָאה ןגַארפ ערעדנַא ןגעוו
 -עלמוא יד ןיא זיולב ןעלדנַאהַאב טנעקעג טייצ רענעי ןיא ןעמ טָאה ןגַארּפ
 .ןענַאגרָא-ײטרַאּפ עלַאג

 -רַאפ רעשידנוב רעד טָאה רעכיבלמַאז עשיטסיצילבוּפ יד טימ לעלַארַאּפ
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 טָאה נַאלרַאפ רעד :עשירַארעטיל ןייר עכעלטע ןבעגעגסיױרַא טלעוו יד גַאל
 ,ןייבשריה ץרּפ ןופ סעמַארד ,ץרּפ .ל .י ןופ טייק ענעדלָאג יד ןבעגעגסױרַא
 ,ןיּפַאל ,ב ,ןרָאהנײא דוד ןופ ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל ,רעטייוו .א ןופ גָאטרַאפ

 ןוא ,ןטסידנוב ייר ַא .ערעדנַא ןוא תילגרמ הידידי ,שטיװָאלעּפָאק דוד ,יכנא .י .ז
 עשירַארעטיל יד וצ טנָאנ ןענַאטשעג ןענייז ,קעדַאלװ ןוא קַאװטיל לכ-םדוק

 רעד ןיא .גנוגעװַאב -רוטלוק רעד ןיא קיטעט ןעוועג ןענייז ןוא ןזיירק
 ןוא עשיטסינָאיזיװער-םערטסקע טפמעקַאב ייז ןבָאה אפוג גנוגעװַאב-רוטלוק
 -רוטלוק רעזנוא ןגעװ לקיטרַא ןַא ןיא .ןצנעדנעט עכעלטפַאשלעזעג"יטנַא
 .ש טימ (תוכרב .ב םינָאדװעסּפ ןרעטנוא) קעדַאלװ טריזימעלָאּפ םעלבָארּפ

 .ןעטפירשסטַאנַאמ עשירַארעטיל ןופ גנוטכיר רעד טימ ללכב ןוא ןרעגינ

 -- ריא ןופ לייט רעקידנטיײידַאב ַא זיולב רשפא רעדָא ץנעגילעטניא רעזנוא
 םָארטש םנופ טײקנסירעגּפָא ריא קידנליפ, --- טייקרעטיב טימ רע טביירש
 שיטערָאעט ןוא ןקיטנערַאב טייקגסירעגּפָא יד טָא ליוו; ..."ןבעלסקלָאפ ןופ

 -ָארּפ-סנבעל עטרעטנָאלּפרַאפ ערעווש סָאד ןקעדַאב וצ טכוז ןוא ןדנירגַאב
 ןוא ןעגנובעלרעביא ענעגייא עריא ןופ םיוש ןקידנעגנילק ,ןטכייל ןטימ םעלב

 -לוק ןופ גנולעטשנגעק יד ןעמעננָא טלָאװעג טינ טָאה קעדַאלװ ."ןעגנומיטש
 ,טנָאמרעד רע .גנוטיירברַאפ ןוא גנופיטרַאפ ןופ ,רוטלוק ןוא יירעגערט-רוט
 -עג טָאה; עכָאּפע רעקידרעירפ רעד ןופ "?עיטַארקַאמעד עמירָא; יד זַא

 -כעלגעטלַא ןופ ןצענערג יד ןופ סױרַא טייוו ןעייג סָאװ ,ןליצ טָאה ןוא טַאה
 ,"רעקידבוט-םוי טכַאמעג טײקכעלגעטלַא יד ןיילַא ןבָאה סָאװ ןליצ --- טייק

 ןריובבעג זיא; ..טציא ןגָאמרַאפ רימ סָאװ רוטלוק עלעסיב סָאד; זַא ןוא
 ןסקַאװעגסיױא זיא ,'יירעגערט-רוטלוק' ןופ ןדָאב ןפיוא טקעריד ןרָאװעג
 == "ףמַאק ןכעלטפַאשלעזעג ןופ דלעפ ןפיוא טקעריד

 הריתס ןייק טליפעג טשינ לָאמ ןייק ןבָאה רעוט עשידנוב עוװיטקַא יד
 רעד ןופ סולפּפָא רעד .טעברַא רעלערוטלוק ןוא רערענָאיצולָאװער ןשיווצ

 ערעדנוזַאב ןייק ןפורעגסױרַא טשינ ייז ייב טָאה עילַאװכ רערענָאיצולָאװער
 רעד ןופ קעװַא זייװנסַאמ .עיגָאלָאעדיא רעייז ןרידיוװער וצ שינעפרעדַאב
 זױלב .ןשטנעמ-עירעפירעּפ רקיעב ןענייז ּפָארַא-גרַאב ןתעשב גנוגעווַאב
 ןַא יו ,הלּפמ עשיטילָאּפ יד טבעלעגרעביא ןבָאה ןטסױװיטקַא עטלייצעג

 עטסלופרילָאק יד .טײהנעגנַאגרַאפ רערענָאיצולָאװער רעייז רעביא לייטרוא
 טָאה רע ,(יקסשינעוועד ריאמ קיזייא) רעטייוו .א ןעוועג זיא ייז ןשיווצ רוגיפ
 -יורט ַא ןוא רעפמעק ַא ןופ טפַאשנדייל יד גנוגעווַאב רעד ןיא ןגָארטעגנײרַא
 עשידיי עקיטולב יד ךָאנ ןוא עיצולָאװער רעד ןופ הלּפמ רעד ךָאנ .רעמ
 ,ךורברעביא ןקיטסיײיג ןפיט ַא טבעלעגרעביא רעטייוו ..א טָאה ןעמָארגָאּפ
 יד .סעמַארד עשיטסילַאבמיס עניי ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא סָאװ
 רעבָא ,רעכיבלמַאז עשידנוב יד ןופ םענייא ןיא ןענישרעד זיא גָאטרַאפ עמַארד
 :עיצקַאדער רעד ןעוועג דמערפ זיא רבחמ םנופ גנומיטש-אטח-לע ערעטיב יד
 ,טקפסעג טשינ ןטייצ עטסרעװוש יד ןיא טָאה רעדילגטימ עריא ןופ רענייק
 .עילַאווכ ערענָאיצולָאװער עיינ ַא ןוט ביוה ַא ןכיג ןיא ךיז טעוו'ס זַא
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 םָארטש-עיצבַארגימע ןטימ 6

 דנַאלסור ןופ גנורעדנַאװסיוא עשידיי יד טָאה 1908-1906 ןרָאי יד ןיא
 -עג ןיא ןטנַארגימע ןופ םָארטש רעד ,ןבַאטשטַאמ עסיורג רָאג טכיירגרעד
 .עקירפַא-םורד ,עילַארטסױא ,עניטנעגרַא ,עדַאנַאק ,עקירעמַא ןייק ןעגנַאג
 ךשמב ןענייז ייז ןופ ךס ַא .ןשטנעמ עגנוי ןרָאפעגסױרַא ןענייז זיײװנסַאמ
 רעד .ןעײטרַאּפ עשידיי ענעדישרַאפ ןיא ויטקַא ןעוועג ןרָאי עטצעל יד
 טעטש ייר ַא ןיא רעבָא ,ןטסולרַאפ ערעװש טַאהעג םעד תמחמ טָאה דנוב
 ןטלַאהוצנייא ןזיוװַאב טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ עשידיי עקיצנייא יד ןעוועג רע זיא
 ,טַארַאּפַא ןלענָאיצַאזינַאגרָא ןלַאקָאל םעד ןופ לייט םעניילק ַא שטָאכ

 עגַארפ רעד טימ זַא ,קנַאדעג םעד טקורעגסױרַא טָאה קַאװטיל ,א
 ענעפַאשעג-לעיצעּפס ןעמענרַאפ ךיז ןפרַאד ןטנַארגימע יד ןפלעה שיטקַארּפ ןופ
 ןשטנעמ-סקלָאפ ןוא רעטעברַא יד ןוא תוליהק יד ייב סָארויב-עיצַאמרָאפניא
 ןעמענרַאפ םעד טימ ךעלקריוו ךיז ןלָאז תוליהק יד זַא ,ןקריוו ןפרַאד

 -טַאװירּפ ןופ ןינע ןַא ןייז לָאז סָאד זַא ,םעד ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה רע
 -סיוא יד ןגעק ןטערטעגסױרַא ךיוא זיא רע .סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג
 -ַארגימע רעד ןופ ןכַאמ ןליוו ןטסילַאירָאטירעט ןוא ןטסינויצ יד סָאװ ,ןריפ

 ,עגַארפ-עיצ
 -נירּפ יד עגונב גנולעטש עבלעז יד ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,םעדעמ .וו

 קינײװ ןעמ ןעק תוליהק יד ףיוא זַא ,ןזיוועגנָא טָאה ,ןריפסיוא עלעיּפיצ
 יד ןופ טייקיטעט ןוא וויטַאיציניא יד קיטכיוו דָארג זיא רעבירעד ,ןפָאה
 טימ ןעוועג םיכסמ טשינ טָאה רע .סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג-טַאווירּפ
 סערגנָאק:עיצַארגימע ןשידיי ןטנַאלּפעג םוצ גניאיצַאב עוויטַאגענ סקַאװטיל
 ןעמַאװצ ןוא םעדעמ .םיא ןיא ןעמענ לײטנָא רַאפ ןעוועג זיא ןוא ןיוו ןיא
 טגָאזעגסױרַא ךיז ןבָאה דנוב ןופ טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד םיא טימ
 -נָאק (רעט8) רעטנָאנ רעד ףיוא עיצַארגימע ןגעוו טקנוּפ ַא ןלעטשניײרַא רַאפ
 =? דנוב ןופ ץנערעפ

 -רַאפ יד ןיא ןעגנַאגעג זיא ןטנַארגימע יד ןופ םָארטש רעטסערג רעד
 -עגסיוא ,רעטלַא ןַא ןעוועג זיא סָאד :עקירעמַא-ןופצ ןופ ןטַאטש עטקינייא
 -עג ןענייז ןטנַארגימיא עיינ יד ןשיװצ .ךַאילש-גנורעדנַאװסיױא רענעטערט
 -ָארּפ עשידנוב יד ןופ רעדָא דנוב ןופ רעדילגטימ ,רעטעברַא רעטנזיוט ןעוו
 טָאה עילַאװכ-עיצַארגימע ערענָאיצולָאװערכָאנ יד .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפ
 ןטנַארגימע עיינ יד .רעוט עשידנוב עויטקַא ייר ַא ךיוא רֶעהַא טכַארבעג
 ןופ ןעיידיא יד :שזַאגַאב ןשיאיידיא ןכייר ַא ךיז טימ טכַארבעגטימ ןבָאה
 עגיה יד .סנַאסענער-רוטלוק ןשידיי ןוא םזילַאנָאיצַאורעטניא ןשיטסילַאיצָאס

 ןיא עיצולָאװער רעד ןופ הלּפמ יד טבעלעגרעביא ףיט ןבָאה ןטסילַאיצָאס
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 ןשינעעשעג יד טימ טבעלעג טָאה עקירעמַא ןיא סַאג עשידיי יד ,דנַאלסור
 ,דנַאלסור ןיא

 ,עיצולָאװער רעד ךָאנ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןטסידנוב יד ןופ ךס ַא
 -עיצַאטיגַא עשידיי יד עיצַאזינַאגרָא רעגנוי רעד ןיא וויטקַא ןרָאװעג ןענייז
 ןבָאה עיצַאזינַאגרָא עקיזָאד יד .1905 ןיא ןענַאטשטנַא זיא סָאװ ,ָארויב
 ָאלָאפָאב ןוא רעטסעשטאר ,זויקַאריס ןופ סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןפַאשעג
 "רַאּפ עשיטסילַאיצָאס ןוא סעשטנערב-גניר-רעטעברַא עכעלטע טימ ןעמַאזוצ
 -סילַאיצָאס רעגיה רעד ןיא קיטעט ןעוועג ןענייז ןטסידנוב יד .סעּפורג-ייט
 רעייז .סנָאיוי עשידיי יד ןוא גניר:-רעטעברַא םניא ,גנוגעווַאב רעשיט
 -ירעמַא רעד ןיא גנוטלַאּפש רעד ךרוד טרעװשַאב ןעוועג רעבָא זיא טעברַא
 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רענַאק

 רעד ןעװעג טינ זיא גנוגעװַאב רענײמעגלַא רעד ןיא גנוטלַאּפש יד
 טעברַא רעשיטסילַאיצָאס רעד טרעטשעג טָאה סָאװ ,רָאטקַאפ רעקיצנייא
 -טפַאשלעזעג ןעוועג זיא רעטעברַא עשידיי עסַאמ יד .סַאג רעשידיי רעד ףיוא
 וצ ןדנובעגוצ ,ןגרָאז עכעלגעט-גָאט יד ןיא ןָאטרַאפ קרַאטש ,וװיסַאּפ ךעל

 רעד ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ רעוט ענעזעוועג .סעיצידַארט עטלַא
 ןטרַאה םעיינ ןפיוא ןצנַאלפנייא טימַאב ךיז ייז ןופ ךס ַא ןבָאה ,םייה רעטלַא
 עשידיי יד; :1909 ןיא טביירש ןויבצ .,םזילַאיצָאס ןופ ןעיידיא יד ןדָאב
 זיא יז .'דנוב' ןופ דניק קיטסייג ַא ןעמונעג טנורג ןיא זיא ָארויב-עיצַאטיגַא
 ,עיגָאלָאעדיא רעשידנוב רעד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןרָאװעג ןפַאשעג
 ךָאד ןפרַאד רימ, ..."דנַאלסור ןופ רעהַא ןרָאװעג טכַארבעגרעבירַא זיא סָאװ
 ָארויב-עיצַאטיגַא רעשידיי רעד ןופ רעדילגטימ יד ןופ זַא ,ןסעגרַאפ טשינ
 -נוב טנעצָארּפ קיצניינ רשפא ןוא טנעצָארּפ קיצכַא עטוג לפייווצ ןָא ןענייז
 ,(=? ?ןטסיד

 יד ןופ רַאטערקעס רעד ,ןָאטסניײפ .נ טָאה ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא
 יד טריזירעטקַארַאכ ,קרָאי-וינ ןיא ןטפַאשקרעװעג עשידיי עטקינייארַאפ
 :רעטרעוװ עכלעזַא טימ עקירעמַא ןופ ןבעל ןשידיי םעד ןיא דנוב ןופ עלָאר
 טכַארבעג טָאה 1910-1905 ןרָאי יד ןופ עיצַאוגימיא עשידיי עסיורג יד;
 ןעוועג זיא סע ןוא ,'דנוב' ןופ גנולוש ַא טימ טפַאשרעטעברַא עשידיי ַא רעהַא
 המחלמ יד ןקרַאטשרַאפ וצ ײמרַא ןַא רעהַא טקישעג טלָאװ 'דנוב' רעד יוװ
 ןוא עקירעמַא ןיא סַאלק-רערושטקעפונַאמ ןשידיי םענעמוקעגפיוא םעד טימ
 -ָאמ יד ןענַאטשטנַא טלָאמעד זיא'ס .ןעניוועג וצ עקַאט המחלמ יד ןפלעה
 -עג טפמעקעגסיוא ןענייז טלָאמעד .גנוגעװַאב-ןָאינוי-דיירט עשידיי ענרעד
 טָאה ײמרַא עשיטסידנוב ענעמוקעגרעבירַא יד .ןקיירטש עסיורג יד ןרָאװ
 רעטעברַא יד ןופ רעצרעה יד טליפעגנָא ןוא חוכ ןוא טולב ריא ןגָארטעגיײב
 ,(+ ?סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ גנואיירפַאב רעכעלדנע רעד ןיא ןביולג ןטימ

 סנָאינוי-דיירט יד ןקיטסעפרַאפ ןוא ןעיובפיוא ןופ טייצ יד ןעוועג זיא'ס
 ןוא גניר-רעטעברַא םעד ןרעטיירבסיוא ןופ ,טּפַאשרעדילגטימ-ןסַאמ ַא טימ
 עסיורג ןופ טייצ יד ןעוועג זיא'ס .סעיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד
 -נוגעװַאב עשיטסינָאינוי-דיירט ןוא עשיטסילַאיצַאס יד ןעוו ,ןקיירטש-ןסַאמ
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 קלח ןשּפיה ַא .טסײג-ףמַאק םעיינ ַא טליפרעד ןוא ןעמוקַאב לגילפ ןבָאה ןעג

 עקידרעירפ .ןטסידנוב ענעמוקעגרעבירַא רעטנזיוט יד טַאהעג ןבָאה םעד ןיא

 םישעמ ןוא תובשחמ ערעייז טימ ןבָאה רעביירש ןוא רענדער ,רעוט עשידנוב

 גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי ןוא רענײמעגלַא רעד ןיא טקריוועג רעטייוו

 עטוג יו טקעלּפטנַא ָאד ךיז ןבָאה ןטסידנוב עטושּפ יד ןופ ליפ ,עקירעמַא ןופ

 ןוא גנובעלפיוא רעד וצ טרעייטשעגייב ךס ַא ןוא רעביירש ,רעריפ ,רעוט

 .רד ,קעדַאלװ .ב :לשמל .סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא ענעדישרַאּפ ןופ סקואוו

 ברַאפדלָאג סקַאמ ,רד ,ןַאנמרעט השמ ,יקצולַאס .ב .י ,(ןויבצ) ןַאמּפָאה .ב
 ,טַאלבנעזָאר קנַארפ .רד ,שטיווערוג ײסיָאמ ,רד ,ןיקסַאב ףסוי ,(ץעּפיל דוד)

 -ליה ינדיס ,יקסניבוד דוד ,ןײטשּפע רעטלַא ,ןָאזלעּפָאק חמצ ,סקַאז .ש .א

 ,וַאדנַאל ,מ .רד ,קיווייל .ה ,רעטבילעג ּפיליפ ,ןיקסוג ןבואר ,ןינַאכ .נ ,ןַאמ
 ,ןיליב רעב לארשי ,ןיקבַאר .ע ,(טופיליל) רַאמשטערק שריה לאירבג

 .ערעדנַא ליפ ןוא ןירושי .י ,דיינש .ה ,קיניװטָאב לרעב
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 עיצַאקָאווָארּפ ?7

 זיא הפוקת רערענָאיצולָאװערכָאנ רעד ןופ גנוניישרעד עשיפיצעפס ַא
 -ןײרַא ןזיוװַאב ןבָאה סָאװ ,ןרָאטַאקָאװָארּפ ןופ ןעגנוקעלּפטנַא הרדס יד ןעוועג
 ןגעוו גנושרָאפ עשיגרענע ןַא .ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער עלַא ןיא ןעגנירדוצ
 ,ועצרוב רימידַאלװ טריפעג טָאה רעקידעש עקיזָאד יד ןופ טייקיטעט רעד
 עקיטכיוו ןגירק וצ ןזיוװַאב טָאה רע .זירַאּפ ןיא טנַארגימע רעשיטילָאּפ ַא
 יד .טנעמַאטרַאּפעד:יײצילָאּפ ןופ ןרַאנָאיצקנופ ענעזעוועג ןופ סעיצַאמרָאפניא
 ןיא זיא סָאװ ,ףעזַא ַאנװעי זַא ,העידי יד ןעוועג זיא עיצַאסנעס עטסערג
 ַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשיטסירָארעט רעד ןופ שארב ןענַאטשעג ןרָאי ןופ ךשמ
 -רעפעג ַא ןעוועג זיא ,ןרענָאיצולָאװער-ןטסילַאיצַאס ײטרַאּפ רעד ןופ עיצ
 ,רָאטַאקָאװָארּפ רעכעל

 -ניא-טנעגַא לָאצ עסיוועג ַא טַאהעג ײצילָאּפ יד טָאה דנוב ןיא ךיוא

 עלַא ןיא רעפלעה ערעייז טריברעוו ןבָאה ןענַאגרָא-ײצילַאּפ יד .ןרָאטַאמרָאפ

 -טימ ןשיוצ ,רעטעברַא ןוא ןטנעגילעטניא ,םיטַאבעלַאב ןשיװצ -- ןטכיש
 ,טלעוװרעטנוא רעד ןופ ןשטנעמ ןוא ןענייארַאפ עלענַאיסעּפָארּפ ןופ רעדילג

 ,ריא רעסיוא ןוא ײטרַאּפ רעד ןיא
 אפוג גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא ןעמ טָאה ןרָאי ןופ ךשמ ןיא

 ןעמענ ערעייז .ענַארכָא רעשיאייצילָאּפ רעד ןופ ןטנעגַא לָאצ ַא טקעדעגפיוא
 לָאמ סָאד .עסערּפ רעלַאגעלמוא רעד ןיא טקורדענּפָא ןעמ טָאה רעדליב ןוא
 -ָאּפ ןופ עטמַאַאב ענעזעוװעג ןופ ןעמוקַאב המישר ערעסערג ַא ןעמ טָאה
 3 .מונ דנוב ןופ עמיטש יד ןַאגרָא ןלַאגעלמוא םעד ןיא .טנעמַאטרַאּפעד-ייציל
 ןעמענ יד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענייז ןעגנוטייצ עשידנוב ערעדנַא ןיא ןוא
 .רימ ןעניפעג ןטנעגַא המישר רעד ןיא .ןרָאטַאקָאװָארּפ 20 ןופ םינמיס ןוא
 ,םיטַאבעלַאב ,רעקעב ַא ,רעלָאטס ַא ,רערעל ַא ,טנעדוטס םענעזעוועג ַא

 -ָאפ םעד ,ןטסידנַאבַארטנָאק ייווצ ןוא רעירַאטעלָארּפ-ןּפמול ייר ַא ,רענלעז
 טרָאּפסנַארט ןסיורג ַא ןבעגעגסױרַא 1903 ןיא ןבָאה סָאװ ,קאדוס ןוז ןוא רעט
 -ערג רעד רעביא םיא ןריפדעבירַא ןכָאנ רוטַארעטיל רערענָאיצולָאװער ןופ
 סָאװ ,ךעלעשטנעמ עניילק ןעװעג ןענייז ןטנעגַא יד ןופ טייהרעמ יד .ץענ

 ןעועג רעבָא זיא'ס .עיצַאװרעסבָא ןופ טיבעג ןטצענערגַאב ַא טַאהעג ןבָאה
 תמאב טָאה דנוב ןיא עיצַאקָאװָארּפ ַא ןופ גנוקעלּפטנַא יד ןעוו ,לַאפ ןייא
 ןופ רענייא זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס :רעוטיײטרַאּפ יד טלסיירטעגפיוא
 -ַאריּפסנָאק רעטוואווּפעגסיוא ןַא ,דנוב ןופ רעוט עטנַאקַאב ןוא ןרענָאיּפ יד
 ,דנוב ןופ יירעקורד רעלַאנעלמוא רעטשרע רעד ןופ רעדנירג רעד ,רָאט

 ,טנעמַאטרַאּפעד-ײצילָאּפ ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיא זיא
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 ,יקסנילּפַאק לכימ לארשי ןעוועג זיא סָאד

 ןופ ןעמוקַאב דנוב ןופ טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד טָאה 1908 ןיא
 רעקיטכיו ַא ךיז טניפעג ןעייר עשידנוב יד ןיא זַא ,העידי ַא ןוועצרוב
 -עװעג ַא ,יַאקַאב דנַאלסױא ןייק טכַארבעג טָאה העידי יד .רָאטַאקָאװָארּפ
 ןסעגרַאפ טָאה יאקַאב .עשרַאװ ןיא ענַארכָא רעד ןופ רַאנָאיצקנופ רענעז
 רעד זַא ,טרעלקרעד ןיולב טָאה רע .רָאטַאקָאװַארּפ םעד ןופ ןעמָאנ םעד
 ךיוא טָאה רע .יקס טימ ךיז טקידנערַאפ ןוא ַא ,ךיז טכוד ,זיא ןעמָאנ ןופ ביױהנָא
 לָאמַא זיא ,ענליוו ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,שטנעמ רעקיזָאד רעד זַא ,ןבעגעגוצ
 -ַאב יװ ױזַא .עשרַאװ ןיא םוקפיונוצ ןשידנוב ַא ףיוא טריטסערַא ןעוועג
 עניילק עקינייא ןעוועג םעד ןיא ןענייז ,ןורכז ןופ טלייצרעד סע טָאה יַאק
 ןקיטכיר םעד ןפערט וצ רעווש ןעוועג רעבירעד זיא'ס ,ןטייקכעלטקניּפמוא
 -עוועג רעד ןענַאװ זיב ןטפול רעד ןיא ןעגנָאהעג זיא ןינע רעד .רבד-לעב
 זיא ווָאקישטשנעמ .ל טנעמַאטרַאּפעד ייצילָאּפ ןופ רעטמַאַאב רעכיוה רענעז
 ןלופ םעד טקעלּפטנַא טָאה ןוא דנַאלסיוא ןייק ןלַאירעטַאמ טימ ןעמוקעג

 סָאד זיא ןעוועג .יקסנילּפַאק לכימ לארשי --- רָאטַאקָאװָארּפ םעד ןופ ןעמָאנ

 -עלַא טָאה ,רָאטַאקָאװָארּפ ַא זיא יקסנילּפַאק זַא ,העידי יד .,1909 רָאי ןיא
 -יל ,ןביולג וצ רעװש ןעװעג סע ןיא ליפ רַאפ ןוא טשַאררעביא ןעמ

 יד סָאװ ,םשור םעד ןגעו תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד ןַאמרעב עקשטעב
 "רַאװמוא ױזַא ןעמעלַא רַאפ ןעוועג זיא סָאד, :ענליוו ןיא טכַאמעג טָאה העידי
 -רַאפ יד ןרעה טלָאװעג טשינ ןבָאװ ןשטנעמ זַא ,דעלביולגמוא ױזַא ,ךעלנייש
 -ניא עטסכעה יד ןוא ןענָאזרעּפ עטסטעטירָאטױא ערעזנוא ןופ ןעגנורעכיז
 ,(+ "ןצנַאטס

 "יוה ַא; :ןעזסיוא סיקסנילּפַאק ײזַא טבײרשַאב (לאימחר) ןייטשנייוו ,א
 עקיאור טימ ,םינּפ ךיילב ַא טימ ,רעקינייבטיירב ַא רעבָא ,רערַאד ַא ,רעכ
 טײקנסַאלעג ןופ לָאבמיס ַא ,ןגיוא עטלַאק עגולק טימ ,ןעגנוגעװַאב עטכַאזַאב

 םיא טָאה סםַאזגנַאל םינָאדװעסּפ רעשיאיײטרַאּפ ןייז ,(+?טײקמַאזגנַאל ןוא
 .טסַאּפעג טוג רעייז

 ןענייז סָאװ ,רעטעברַא עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא יקסנילּפַאק ,מ .י
 רעד וצ ןענַאטשעגוצ טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעקיצניינ ביױהנָא ןיא
 -עג רע זיא ,הבישי ןופ סױרַא זיא רע ןעוו .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי
 ןטייקיאעפ עשינַאכעמ עסיורג ןזיװעגסױרַא טָאה רע ןוא רעסָאלש ַא ןרָאװ
 (רעדניבנייא רעד יײסיָאמ) ןַאקשוד טימ ןעמַאזוצ רע טעדנירג 1897 רעמוז
 -סױרַא ףיוא יירעקורד עלַאגעלמוא ןַא ַאקָארָאס עשירג רַאלָאטס םעד טימ ןוא

 ךיז טצעזַאב דנוב ןופ גנודנירג רעד ךָאנ .עמיטש-רעטיײברַא יד ןבעגוצ
 ,יירעקורד רעלַאגעלמוא רעד ןיא לרעמ יורפ רעקיטפניק ןייז טימ יקסנילּפַאק
 רע טרעוװ 1898 רעמוז .קסיורבָאב ןיא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא סָאװ
 רע .גנוטייצ רעד ןופ 1079 רעמונילּפאט ןקיטרַאפ ןטימ טריטסערַא טרָאד
 -לרוג יד רָאפ טמוק טרָאד ןוא הסיפת רעוװקסָאמ ןיא טקישעגרעביא טרעוו
 -יצ ,ןגולק ןטימ רָאטַאריּפסנָאקעטעברַא ןשידיי םנופ שינעגעגַאב עקיד
 רעטצעל רעד .וָאטַאבוז --- ײצילָאּפ-םייהעג רעשירַאצ רעד ןופ ףעש ןשינ
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 ןוא גנוקישרַאפ ןרָאי עגנַאל רַאפ ארומ סיקסנילּפַאק טצונעגסיוא טוג טָאה

 -ניא ןבעג ןוא ענַארכָא רעד טימ טקַאטנָאק ַא ןדניבוצנָא טגייצרעביא םיא

 .דנוב ןופ טייקיטעט רעד ןגעוװ סעיצַאמרָאפ
 ןופ סױרַא ,ןװָאטַאבוז טימ ךַאמּפָא ןייז ךָאנ ,זיא יקסנילּפַאק רָאנ יװ

 טָאה רע .גנוגעװַאב רעד ןיא וויטקַא ןרָאװעג רעדיװ רע זיא ,הסיפת רעד |

 ןעיירעקורד ןפַאשעג טָאה ,רוטַארעטיל ןופ טרָאּפסנַארט םעד טריזינַאגרָא

 -נוב יד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע ..ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד רַאפ ןוא דנוב ןרַאפ

 ןוא ןצנערעפנָאק ןיא טקילײטַאב ךיז ,קסניווד ןוא ענליוו ןיא ןטעטימָאק עשיד

 טרָאװ ןייא טימ .גנוגעוװַאב רעלענָאיסעפָארּפ רעד ןיא ךיוא יװ ,ןרָאפנעמַאזוצ

 "ונרַאפ ןייז טימ לעלַארַאּפ .רעוט רעכעלטרָאװטנַארַאפ ,רעוװויטקַא ןַא --

 רעקידנעטש ַא ןיא יקסנילּפַאק רעבָא טייטש ,םינינע-יײטרַאּפ טימ טייקנעמ

 ןוא טלעג ריא ןופ טגירק ,ענַארכָא רעשיאייצילָאּפ רעד טימ גנודניברַאפ

 וָאקישטשנעמ .ןטסערַא וצ ןריפ סָאװ סעיצַאמרָאפניא עסיוועג וצ טלעטש

 דוד) ןסַארַאט ײצילָאּפ רעד ןבעגעגסױרַא טָאה רע זַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה

 עינעה) ןָאסנעכיײר עינעה ,שטיוורוה היבצ ,רעטשרעב םעד ןקישטרוא ,(ץכ

 רַאפ טיהעג טָאה רע .רעוט עוויטקַא ערעדנַא ךָאנ ןּוא (עקרעכַאמנקָאז יד

 רע טָאה קיטייצכיילג רעבָא ,ןעיירעקורד עמייהעג עשידנוב יד לַאפכרוד ַא

 .פ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ יירעקווד יד יײצילָאּפ רעד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא

 יירעקורד רעקיזָאד רעד ןיא ;טריזינַאגרָא טָאה ןײלַא רע סָאװ ,וועינישיק ןיא
 ןייז ןוא ,רעדורב ַא סרעביל ,ןַאמדלָאג ןָאעל ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז

 ,גרובזניג ערעמ יורפ
 קסנימ ןייק דנַאלסױא ןופ ןעמוקעג זיא (יענטרָאּפ לאיתוקי) חנ ןעוו

 -לַארטנעצ ןופ גנוציז ַא ףיוא ןעמ טָאה ,סעיצַאלעװער סווָאקישטשנעמ טימ

 "יא ,חנ ?ןיקסנילּפַאק טימ ןעמ טוט סָאװ :עגַארפ יד טלעטשעג טעטימָאק

 ןעמ ףרַאד רָאטַאקָאװָארּפ םעד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ןייטשנייוו ןוא טַאטשנעז

 טָאה ןעמ .םעד ןגעק ןעוועג ןענייז שטיװָאמַארֿבַא ןוא רעביל ;ןעגנערבמוא

 -ײטרַאּפ ַא וצ ןלעטש ךיז לָאז רע ,ןיקסנילּפַאק ןופ ןרעדָאפ וצ ןסָאלשַאב

 םהרבא ןוא ןַאמרעב עקשטעבייל ןבָאה לייוורעד ,דנַאלסױא ןיא טכירעג

 ןבָאה ייז ןוא ,הריד סיקסנילּפַאק ןיא עיזיווער ַא טכַאמעג (בעלג) קינטומ

 -ָאנ ןטנַאקַאבמוא ןַא ףיוא סַאּפ ַא ,רעװלָאװער א ,לבור 500 ןענופעג טרָאד

 ןעהעש ןוא סעטַאד טימ ךעלטרַאק עקידייל עקיטכעדרַאפ ןוא ןעמ
 "ידַאנרעב ןיא ךערּפשעג ַא ףיוא ןיקסנילּפַאק ןפורעגסױרַא טָאה ןעמ

 -ַארבַא ןוא ןייטשנייוו טרַאװעג םיא ףיוא ןבָאה טרָאד ,ענליוו ןיא ןטרָאג רענ

 טקרעמַאבמוא ןענַאטשעג רעטנפָאװַאב ַא זיא ןַאמרעב עקשטעבייל ; שטיװָאמ

 ןיא ןפרָאװעג ןעלכימ לארשי טָאה ןעמ ןעוו .סעטסוק עטכידעג יד רעטניה

 טָאה ןוא טגערעגפיוא ןרָאװעג רע זיא ,גנוקידלושַאב ערעווש יד ןיירַא םינּפ

 ,טרעדָאפעג םיא ןופ .קיצ ןופ רעייטשרָאפ יד ןבָאה טלָאמעד .,טנקיילעג
 יקסנילּפַאק .טכירעג-יײטרַאּפ ַא וצ ווענעשז ןייק ןרָאפסױרַא ףכית לָאז רע זַא

 טָאה עקשטעבייל .קעװַא זיא רע ןוא רעפטנע ןַא ןבעג וצ טגָאזעגוצ טָאה

 -רעד -- ןסעגרַאפ טשינ לָאמ ןייק לעװ ךיא; .סַאג ןיא ןעזעג םיא םעד ךָאנ
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 סָאד .םינּפ ןייז ןופ ןעזסיוא םעד -- תונורכז ענייז ןיא עקשטעבייל טלייצ

 קידנעטש יד .ןבעל ןופ ןמיס ןדעי ןָא עקסַאמ עטיוט עתמא ןַא ןעוועג זיא
 ,עטלַאק יד ;טקעדַאב דרע טימ יו ןעוועג זיא ענייז טיוה עסַאלב-טַאמ
 ..."ןעזעג טינרָאג ךיז םורַא ןטלָאװ ייז יו ,רַאטש טקוקעג ןבָאה ןגיוא עכיילב
 ַא יװ געוו ןייז רעטייו ןעגנַאגעג טירט 'עמַאזננַאל' ענייז טימ זיא רע;
 ,(*+* ?רעקיטַאנול

 סעומש ןכָאנ .ןרָאפעג טשינ טכירעג-ײטרַאּפ ןפיוא זיא יקסנילּפַאק
 ןופ ךשמ ןיא .ענליוו טוָאלרַאפ דלַאב רע טָאה ןטרָאג רענידַאנרעב ןיא
 -עפ רעד ךָאנ .ךיז טניפעג רע ואוו ,טסואוועג טינ ןעמ טָאה ןרָאי ייר ַא
 ןייז טימ טניואוו רע זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה 1917 ןופ עיצולָאװער"-רַאורב
 -סערַא םיא טָאה ןעמ .ןָאסנַאהָאי ןעמָאנ םעד רעטנוא ,ווָאטַארַאס ןיא החּפשמ
 ןייז סָאװ ,יודיוו עגנַאל ַא ןבירשעגנָא רע טָאה הסיפת רעד ןיא -- טריט
 ,קסנימ ןיא דנוב ןופ .ק.צ םעד ןבעגעגרעביא 1919 ןיא טָאה ערעמ יורפ
 רעד ןעוועג ןיב ךיא; :גנורעלקרעד רעשיטעטַאּפ רעד טימ ןָא טבייה רע
 רעשידרערעטנוא רעד ןופ רָאטַאזינַאגרָא רעשינכעט רעד ןוא רעדנירג
 -פיוא רע טוואורּפ רעטייו ".'דנוב' עיצַאזינַאגרָא רעד ייב טעברַא-יירעקורד
 ןיק דנוב םעד טָאה יײצילָאּפ-םייהעג רעד טימ טקַאטנָאק ןייז זַא ,ןזייוו
 םידעפ יד טנעה ענייז ןיא ןטלַאהעג טָאה רע םגה ,טכַארבעג טינ ןדָאש םוש
 טשרָאפעג לעיציפָא ןיקסנילּפַאק טָאה רעביל ןעוו .קינכעט-יײטרַאּפ רעד ןופ
 ןייב ןוא ןייטש טנקיילעג רע טָאה ,ענַארכָא רעד טימ ןעגנואיצַאב ענייז ןגעוו
 טינ ןענייז גנוריגער רעד ןופ .עיצַאקָאװַארּפ ןיא גנוקידלושַאב יד
 -סױרַא םיא ןעמ טָאה .ןיקסנילּפַאק ןגעוו סעיצקורטסניא םוש ןייק ןעמוקעג
 זיא שינערעקרעביא רעשיטסיװעשלָאב רעד ךָאנ ,יירפ רעד ףיוא טזָאלעג
 זיא ַאקעשט רעװָאטַארַאס רעד ןופ שארב .טייטסערַא ןרָאװעג רעדיו רע
 -ספמַאק רעשידנוב רעד ןופ דילגטימ רענעזעוועג רעד ןענַאטשעג טלָאמעד
 טוג ןיקסנילּפַאק טָאה סָאװ ,שטייז לדנעמ ,קסניווד ןיא (.ָא.ב) עיצַאזינַאגרָא
 סקילעפ ןופ ןגירק וצ טימַאב ךיז טָאה ןייטשנייוו .ןרָאי עקילָאמַא ןופ טנעקעג

 ףעש רעד ןעוו רעבָא ,טכירעג םענעפָא ןַא ףיוא המכסה ַא ןיקסנישזרעשזד
 ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,המכסה ןייז ןבעגעג ךעלדנע טָאה ַאקעשט רעד ןופ
 ,ןסָאשרעד ןיוש ןיקסנילּפַאק טָאה ןעמ זַא
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 דנוב ןופ ץנערעפנָאק עטכַא יד 8

 דנַאלסור ןופ חטש ןטיירב ןפיוא ןזייווַאב וצ ןָא ךיז ןביוה 1909 ףוס

 ןענָאיַאר-םורד יד ןיא .גנובעלפיוא רעכעלטפַאשלעזעג ןופ םינמיס עטשרע יד

 -ץּפָאָאק עשיפרָאד יד ןיא טעברַא עשיטסילַאיצָאס ןריפ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה

 -עברַא יד ןריזינַאגרָא עימעדיּפע-ערעלָאכ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ;ןוויטַאר

 ןעמ טריפ טעטש ערעסערג יד ןיא ;ןטעטימָאק-קירבַאפ ערַאטינַאס רעט

 .ץעזעג-סגנורעכיזרַאפ ןטריטקעיָארּפ ןטימ תוכייש ןיא עינַאּפמַאק עטיירב ַא

 ,שיטַאמעטסיס רעבָא ,ךעלעמַאּפ טסקַאוו'ס :קעװַא זיא טייקליטש-םלוע-תיב יד

 -יטסניא-סגנודליב ,ןבולק ,ןויטַארעּפַאָאק ןיא ויטַאיציניא עכעלטפַאשלעזעג יד

 ערעסערג יד ןיא טייקיטעט עלַאגעלמוא יד טסקַאװ קיטייצכיילג ,סעיצוט

 עטילע-רעטעברַא יד טרימרָאפ ווָאקרַאכ ,גרוברעטעּפ ,עװקסָאמ ןיא --- טעטש

 ,ןפורפיוא טקודד ,ןעגנוטַארַאב ףיונוצ טפור ,ןטעטימָאק-ןָאיַאר

 זיא עיצקַאער רעד ןופ קורד רעד ואוו ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא ךיוא

 םינמיס ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ,בשומה-םוחת םעד ץוחמ יװ רעקרַאטש ךָאנ ןעוועג

 -כעלגעמ עּפַאנק ץנַאג טַאהעג ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד .גנובעלפיוא ןופ

 -ייז ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עלַאגעל -- טייקיטעט רעלַאגעל ןופ ןטייק

 -רַאפ שיטַאמעטסיס ןגעלפ ןטפַאשלעזעג-רוטלוק יד ,עטלייצעג ןעוועג ןענ

 ,הקספה ַא ןָא ןעגנַאגעג רעבָא זיא דרערעטנוא ןיא טעברַא יד .ןרעוו טגלָאפ

 יד ןיא וליפא טעטש ךס ַא ןיא טריטסיזקע ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עניילק

 ןעועג זיא טעברַא רעלַאגעלמוא רעד ןופ םענרַאפ רעד .ןטייצ עטסגרע

 ַא זױלב טַאהעג 1910-1909 ןרָאי יד ןיא טָאה דנוב רעד : רענעדײשַאב ַא

 רעייז טעברַא-ײטרַאּפ רעד ןבעגּפָא טנעקעג ןבָאה סָאװ ,רעוט לָאצ עניילק

 -עגכָאנ יײצילָאּפ יד טָאה ןלַאנָאיסעפָארּפ-ײטרַאּפ עקיזָאד יד .טייצ עצנַאג

 רעייז רדסכ ןטייב וצ ןעגנואווצעג ייז טָאה ןוא טירט ןוא טירש ףיוא טריּפש

 ןעועג טלָאמעד ןענייז טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעדילגטימ יד .טרָאניואוו

 -עג ןבָאה ייז ,ןרָאטַאזינַאגרָא ןוא ןרָאטַאטיגַא ךיוא רָאנ ,רעריפ רָאנ טינ

 סָאד ןגעלפ ,ןטייצ ערעסעב ןיא סָאװ ,טעברַא ענעי ךיז ףיוא ןעמענ טפרַאד

 ,טקעװעג טָאה -- קַאװטיל .א טביירש -- .ק.צ רעד; .רעוט-ןָאיַאר יד ןוט

 טיהעגנייא ,םזילַאנָאיצַאנ םעד ןגעק טפמעקעג טָאה רע; ..."טרעטנומעג

 ידכ ךעלגעמ סָאװ ץלַא ןוטעג ןוא קנַאדעג ןשיטסילַאיצַאס ןופ טייקנייר יד

 .(+==*ןסַאמ יד ןעיצרעד

 ןעוו ,ןטייצ יד רַאפ ןדָאב םעד טיירגעגוצ ןבָאה ןעגנואימַאב עקיזָאד יד

 .עיטַאּפַא ןופ הפוקת רעד ךָאנ ךיז וצ ןעמוק ןביוהעגנָא טָאה גנוגעווַאב יד

 טָאה ןעמ :סעיצַאזינַאגרָא עכעלטע ןרָאװעג טלעטשעגפיוא קירוצ ןענייז'ס
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 ,קָאטסילַאיב ,וועיק ,ענליוו ,עשרַאװ ןיא ןוויטקעלָאק ןרימרָאפ וצ ןביוהעגנָא

 ףעוטפיוא ענעדײשַאב ןעוועג ךָאנ ןענייז סָאד ,לעמָאה ןוא קסנימ ,קסניווד
 ןבָאה סָאװ ,ןסעצָארּפ עשיגָאלָאכיסּפ יד ןעוװעג ןענייז רעקיטכיו רשפא
 סָאד טָאה םעדעמ .לװ .הפוקת רעיינ רעד וצ געוו םעד טכַאמעג ךעלגעמ
 -עגנָא טָאה רע .ּפָארַא-גרַאב ןופ געט ערעטצניפ יד ןיא ךָאנ ןעזעגסיורָאפ
 םגה זַא ,1909 ץרעמ ןיא ַאדנוב יקילקטָא ןופ רעמונ ןטשרע םעד ןיא ןזיוו
 עיצקַאער ןופ טייצ רעד ןיא ךיז טָאה טעברַא רעד ןופ בַאטשסַאמ רעד
 ןויטַאטילַאװק טפיטרַאפ רעבָא ךיז רע טָאה ,ויטַאטיטנַאװק טרענעלקרַאפ
 רעשידיי רעד ףיוא עינָאמעגעה עשיטילָאּפ ןייז ןריולרַאפ טָאה דנוב רעד ,תמא

 :גנוניישרעד עכעלריטַאנ ַא רַאפ ןטלַאהעג םעדעמ רעבָא טָאה סָאד .סָאג
 עכעלסילשסיוא ןַא ןבָאה ןעק -- טהנעטעג רע טָאה --- ײטרַאּפ-רעטעברַא ןַא

 רַאפ ןרָאי יד ןיא .ןטנעמָאמ עשירָאטסיה עכעלסילשסיוא ןיא זיולב העּפשה

 ,קיטכעמנָא ,שיטַאּפַא ןעועג הביבס עשיטַאבעלַאב יז זיא עיצולָאװער רעד
 ןעמרָאפ יד ןוא םענרַאפ רעד ןטיבעג ךיוא ךיז טָאה'ס ,ןטיבעג ךיז טָאה סָאד

 ,ףמַאק ןשימָאנָאקע ןופ
 -עברַא יד ןופ ףמַאק רעד זַא ,ןזיװַאב ןבָאה ןשינעעשעג עקידרעטייוו יד

 ןקיירטש ענעגנולעג יד .ךיירגלָאפרעד רעמ ץלַא רעטייוו סָאװ טרעוװו רעט
 ןיא רעדיינש יד ןופ ,ענליוו ןיא ןוא קסנימ ןיא רעטסוש עשינַאכעמ יד ןופ
 רעסיורג רעד לכ-םדוק ןוא ,ענדָארג ןיא רעטעברַא-רעדעל יד ןופ ,קסנימ
 ךָאנ .טומ ןבעגעגוצ עסַאמ-רעטעברַא רעד ןכָאה רעטשרעב יד ןופ ןוחצנ
 ךעלטעטש ןוא טעטש ןעצ ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,טוַאקָאל ןקידמישדחי5 םעד

 ,גָאט-סטעברַא ןקידהעש-טכַא םעד ןטלַאהוצנייא ןזיוװַאב רעטשרעב יד ןכָאה
 יד ןוא -- טוַאקאל רעטייוצ ַא ןעוועג רעטרע עקינייא ןיא זיא רעטעּפש)
 סָאד ,(גָאט-סטעברַא ןקידהעש-8 ןופ סניוועג םעד ןריולרַאפ ןבָאה רעטעברַא
 ןביוהעגנָא טָאה'מ .ןכַאפ ערעדנַא ןיא רעטעברַא יד ףיוא טקריוועג טָאה
 ײס עלַאגעל ייס ,ןענייארַאפ ןוא סעיסימָאק עשימָאנָאקע עיינ ןריזינַאגרָא
 שיטַאמעטסיס רעטעברַא עשידיי ךיז ןביירשרַאפ עגיר ןיא ,עלַאגעלמוא

 -םיוא קירוצ טָאה'מ .ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ עלַאגעל ענײמעגלַא יד ןיא

 ןיא זירק רעטשרע רעד .ןזיירק-עיסוקסיד טעטש עכעלטע ןיא טבעלעג
 ןכיג ןיא ,רעטעברַא-ײטרַאּפ עטלַא -- רעדילגטימ 20 טַאהעג טָאה עשרַאוװ
 ןענייז ןזיירק יד .80 זיב טכיירגרעד ןזיירק יד ןיא רעדילגטימ לָאצ יד טָאה
 טרימרָאפ ךיוא ךיז טָאה'ס ןוא ןכַאפ ענעדישרַאפ ןיא טריזינַאגרָא ןעוועג
 ןעמ טביירש דווב ןופ ןַאגרָא ןשידנעלסיוא ןיא .ץנעגילעטניא ןופ זיירק א

 טמענ ןוא טרעטיירברַאפ רדסכ זנוא ייב טרעװ טעברַא יד; :עשרַאװ ןופ
 ןבָאה רעקלאוו יד .ןעגנולמַאזרַאפ-ךַאפ רָאפ ןעמוק'ס ,ןכַאפ עיינ ץלַא םורַא

 ןרעױדַאב םוצ, ..."ןשטנעמ 70 ןופ גנולמַאזרַאפ ַא טַאהעג קירוצ גנַאל טשינ

 רעטייוצ רעד .טעברַא רעטיירב ַאזַא רַאפ ןשטנעמ קיניײװ וצ ןַארַאפ ןענייז
 -עג טײרּפשרַאפ זיא (דנוב ןופ) עמיטשש יד ןַאגרָא-לַארטנעצ םנופ רעמונ
 םוטעמוא ןופ .טַאהעג טשינ רימ ןבָאה רעמ ;ןרַאלּפמעזקע 200 ןיא ןרָאװ
 רבחמ רעד ."ןבעג טנעקעג ןבָאה רימ יו ,רעמ טרעדָאפעג ןעמ טָאה
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 קנַאד ַא; ןַא ,גנוקידירפַאב טימ טריטַאטסנָאק ץנעדנַאּפסערָאק רעד ןופ

 עשיטַאּפַא יד ןכערב וצ ןזיוװַאב ןעמ טָאה טעברַא רעשיטַאמעטסיס רעד

 -עלע עשירפ עיצַאזינַאגרָא רעד וצ ןעיצוצ ןוא םירבה עטלַא ןופ גנומיטש

 ,(** "ןטנעמ
 -סערָאק יד טיג טעברַא רעטיינַאב ַא ןופ דליב שיטסירעטקַארַאכ ַא

 םרָאפ ַא טָאה יז .דנוב ןופ עמיטש יד רעמונ ןט3 פעד ןיא קסניּפ ןופ ץנעדנָאּפ

 :טבירש רבחמ רעד .םישדח יירד םורַא טמענ סָאװ ,טכירַאב ַא ןופ

 טקיירטשעג .רעטסוש ןופ קייוטש רענײמעגלַא ןַא1 :טעברַא עשימָאנָאקע,

 רעזייוליט ַא -- טַאטלװזער .תוריכש ןרעכעה --- גנורעדָאפ יד ,ןַאמ 0

 :(ןַאמ 70-60) רעדיינש-רענעמ ןֹופ קיירטש רענײמעגלַא ןַא (2, ..."ןוחצנ

 -עג ;געט 9 ןענַאטשעג ;תוריכש ןרעכעה ןוא טעברַא-ךָאװ --- גנורעדָאפ

 -- גנורעדָאפ ; סערַאילָאטס עשיטָאטש יד ןופ קיירטש רעזייוולייט, . . ,"טגיז

 ןיא ןעװעג ךיוא ןענייז ןקיירטש ."?טגיזעג ;גָאט:סטעברַא םעד ןרילוגער

 ןויטקַא רעזנוא טימ ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןקיירטש עלַא יד, .ןכַאפ ערעדנַא

 רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא גנוקריוו רעזנוא רעטנוא ,ליײטנָא

 ...?רעדיינש-ןעמַאד ייב ןוא (ןַאמ 40) סערַאמיר טימ רעטסוש ייב ןייארַאפ

 רעד ןופ םייקיטיונ רעד ןגעװ (1 :ןעגנולמַאזרַאפ ,טעברַא עשיטילָאּפ

 ןגעוו (3 ,(ןַאמ 72) 1905 רעבָאטקָא ןט17 ןגעװ (2 ,(ןַאמ 40) עיצַאזינַאגרָא

 .(ןַאמ 45-40) רָאפנעמַאזוצ רענוװָאק ןגעוו טכירַאב ַא :(ןַאמ 114) רַאונַאי ןטפ

 ;ןַאמ 30-25 וצ לָאמ ייווצ -- "?טכיזעג ןלַאנָאיצַאנ; ןגעוו (1 : סעיסוקסיד

 -ַאצ רענװָאק ןופ ןגַארפ ןגעו (23 ;ןשטנעמ 25 ,טעברַא רעזנוא ןגעוו (2

 ואוו ,ןזירק ןגעװ טליצרעד רעטייו טרעװ פע .(ןַאמ 45740) רָאפנעמ

 .ןגַארפ ענעדישרַאפ ןרָאװעג טריטוקסיד ןוא טרירעפער ןענייז'ס

 -רַא רעטיינַאב ןגעוו ענדָארג ןופ ןעמ טבייױש רעמונ ןבלעז םעד ןיא

 ןקיירטש ענעגנולעג ןגעוו ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עכעלטע ןופ טעב

 -לייטנָא 65) עגַארפ-ןעיורפ רעד טעמדיוועג ,ןעגנולמַאזרַאפ עשיטילָאּפ ןגעוו

 (ןַאמ 70) רָאפנעמַאזוצ רענווָאק םעד ןוא (רעמענ

 ַא ןזיירק יד ןגָארט טעטש ענעדישרַאפ ןופ סעיצַאמרָאפניא יד טיול

 ָארּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס סָאד טרידוטש ןעמ :רעטקַארַאכ ןקיאייווצ

 ןיא ןעמ טָאה 1910 ביוהנָא .ןעמעלבָארּפ עלעוטקַא םורַא טדער ןעמ ןוא םַארג

 טרעייפעג ןשטנעמ קילטנעצ עכעלטע ןופ ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא טעטש ייד ַא

 עוויטקעלָאק טקישעג םיא טָאה ןעמ ןוא גָאטסטרובעג ןט70 סלעבעב טסוגיױא

 | .ןעגנוסירגַאב

 ןופ עמיטש יד טקרעמַאב ,ןויירק יד ןופ טייקיטעט יד קידנריזילַאנַא

 .סיוא קידנטיײידַאב ןבָאה ןרָאי עשימרוטש עקידרעירפ יד זַא ,(2 מונ) דנוב

 יד ןיא .ןסַאמ:רעטעברַא יד ןופ דנַאטשרַאפ ןשיטילָאּפ םעד טרעטיירבעג

 ,גנואיצרעד-טסבלעז רעשיטסילַאיצָאס רַאפ טייצ יד ןעמוקעג זיא ןרָאי עליטש

 יד וצ ןרעקקירוצ טשינ ךיז ףרַאד ןעמ .םענרַאפ ןטצענערגַאב ַא ןיא םגה

 -ַאיצָאס ןלעטשוצנייא קיטיונ זיא'ס .?דָאירעּפ-ןזיירקא ןופ ןעמרָאפ עטלַא

 -עדנַאגַאּפָארּפ יד .ָאװינ ןרעכעה ַא ךָאנ ףיוא גנודליבטסבלעז עשיטסיל
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 ןזיירק יד; .טעברַא רערעדנַא רעד ןופ ןסירעגּפָא ןריפ טשינ ךיז רָאט טעברַא

 גנודליבטסבלעז ןופ טעברַא יד; ..."תובישי ןיא ןעלדנַאװרַאפ טשינ ךיז ןרָאט

 ןיא ?טעברַא רעשיטקַאוּפ רעד טימ טנַאה ייב טנַאה ןייג קידנעטש זומ

 -נוא ןעמ טכיירטש עסערּפ רעלַאגעלמוא רעד ןיא סעיצנעדנַאּפסערָאק לייט

 -ייז ןענייארַאפ עיינ יד ןופ ןוא ןויירק יד ןופ רעדילגטימ בור רעד זַא ,רעט

 ,טריזינַאגרָא ןעוועג טשינ ייז ןענייז רעהַא זיב סָאװ ,ןשטנעמ עגנוי ןענ

 עקיזָאד יד ןיא ןיא עיצַאמרָאפניא רעשיטילָאּפ רעד ןופ רוקמ רעד

 ןפורפיוא יד ןוא ןענַאגרָא עשידנוב יד .עסערּפ עלַאגעלמוא יד ןעוועג ןרָאי

 טײרּפשרַאפ ךיז ,לָאוטנָאק ןשיאיײצילָאּפ ןגנערטש ןפיוא טקוקעג טינ ,ןבָאה

 -ַאב עלַא ףיוא ןוא ,ןרַאלּפמעזקע לָאצ רעסיורג קיסעמשינטלעהרַאפ ַא ןיא

 ,טעברַא רעקיזָאד רעד ןופ גנוטײדַאב יד ןכַארטשעגרעטנוא ןעמ טָאה ןעגנוטַאר

 -קע טנזיױט 3 ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ןענייז ןעגנוטייצ עלַאגעלמוא יד ןופ

 ןייא .שידיי ןיא עלַא --- טנזיוט 20 -- ןפורפיוא יד ןופ ,רעמונ ַא ןרַאלּפמעז

 ןיא 4,000 ,שידיי ןיא 19,000 -- טכער ערעייא רַאפ טפמעק -- ףורפיוא

 ,שיליוּפ ןיא 3,500 ,שיסור

 עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא םיחוכיוו יד ןבָאה טייצ רעד ןופ ףיול ןטימ

 .טייקפרַאש רעייז ןריולרַאפ ןטסילַאגעל-יטנַא ןוא ןטסילַאגעל יד ןשיװצ

 .פ.ַאד.ס.ר רעד ןופ ןבעל םניא ןגָארטעגנײרַא ןבָאה סָאװ ,םיחוכיוו ערעדנַא

 טשינ טרָא ןייק לָאמ ןייק הביבס רעשידנוב רעד ןיא ןבָאה ,ורמוא ליפ ױזַא

 -- ןטסיװָאזטָא) סרעפורּפָא ענעפורעג ױזַא יד ןופ עדנַאגַאּפָארּפ יד .ןענופעג

 -לַאיצָאס יד ןפורוצּפָא טרעדָאפעג טָאה סָאװ ,עּפורג עשיטסיװעשלָאב ַא

 ןייק ןסירעגטימ טשינ טָאה (עמוד-הכולמ רעד ןופ עיצקַארפ עשיטַארקָאמעד

 ןכיירטש ןעגנוטַארַאב עשידנוב עלַא ןופ סעיצולָאזער יד .,טסידנוב ןייא

 ןיא עמוד רעד ןופ ענובירט יד ןצונוצסיוא זיא סע קיטכיו יו ,רעטנוא

 וצ ןעגנואוצעג זיא דנַאלסור ןיא עסערּפ עלענָאיציזָאּפָא יד ןעוו ,טייצ ַא

 טקערידמוא זַא ,ןזיוװעגנָא ןעמ טָאה עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא ,ןגייווש

 רעקידנעמוק רעד וצ גנוטיירגוצ ַא טעברַא עשיטַארקַאמעדילַאיצָאס עדעי זיא

 טכַאמ רעקיאעפ ץלַא ,זיא יז רעקיטייזליפ סָאװ ןוא ,גנובעלפיוא רעשיטילָאּפ

 -ניא עריא רַאפ גנובעלפיוא עשיטילָאּפ יד ןצונוצסיוא ןסַָאמ עטיירב יד יז

 ןענייז דנוב ןיא סָאװ טקַאפ םעד טגנערבעגסױרַא ךיוא טָאה'מ .ןסערעט

 ןיא ףמַאק םעד ױזַא ןפרַאשרַאפ סָאװ ,ןעלגילפ עמערטסקע ייווצ יד ָאטשינ

 ןתועט עטסכעלקערש יד ןופ ענייא ..ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ לייט ןשיסור םעד

 רעלַאגעל ןוא רעלַאגעלמוא ןופ --- ןטיבעג עדייב יד ןשיווצ זַא ,ןעניימ וצ זיא

 ןפרַאד ןעמרָאפ עדייב ,טרעקרַאפ .ץנערוקנָאק ןימ ַא רָאפ טמוק --- טעברַא

 ,ד.ס יד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא טײקצנַאג ןייא ןיא ןרעוו טרירגעטניא

 .סעיצַאזינַאגרָא

 .פ.ַא.ד.ס.ר רעד ןיא ןוא דנוב ןיא עיצַאוטיס רעד ןשיוװצ דיישרעטנוא רעד
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 ןיא ןענייז רעריפ .ד.ס עשיסור טייהרעמ יד סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא

 דנַאלסור ןיא ןוא ,דנַאלסיױוא זיא ןעוועג דנַאטשליטש ןשיטילָאּפ ןופ טייצ רעד

 ןופ ךעלטשער עטריזינַאגרָאזעד ,ענעפרָאװעצ זיולב ןבילבעג ןענייז אפוג

 ןייז טלעטשעגּפָא טשינ לָאמ ןייק טָאה דנוב רעד תעשב ,ןטַארַאּפַא-ײטרַאּפ

 ךס ַא זיא רַאפרעד .,דנַאל ןיא ןעוועג ןענייז רעויפ יד ןוא טרָא ןפיוא טעברַא

 רעבָא טָאה סָאד .סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןעיוכוצפיוא ןעוועג רעטכייל

 קירוצ ןעגנואימַאב יד זַא ,טליפרעד ןעמ טָאה 1910 ןיא .טייצ טרעדָאפעג

 -טייהנייא ןַא טיול טרינידרָאָאק ןייז ןפרַאד סעיצַאזינַאגרָא יד ןלעטשוצפיוא

 ץנערעפנָאק ַא ןפורוצפיונוצ קיטיונ טגנידַאבמוא זיא'ס זַא ןוא ןַאלּפ ןכעל

 .הקספה רעקירָאי-ריפ ַא ךָאנ

 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ -- יײר רעד טול עטכַא יד -- ץנערעפנָאק יד

 -יובפיוא םנופ טַאטלוװער רעד ןעוועג זיא גרעבמעל ןיא 1910 טסברַאה

 ןטַארעפער יד .רָאי ןנלַאהטרעדנָא טעמכ טרעיודעג טָאה סָאװ ,סעצָארּפ

 ןוא ןרָאא עטצעל יד ןופ ןעגנורַאפרעד יד טרימוס ןבָאה סעיסוקסיד יד ןוא

 רעקידרעטייו רעד ןופ עיניל עשיטקַאט יד ןוא ןבַאגפיוא יד טנכיײצעגנָא

 "רעד ,השורי ערעווש ַא טזָאלעגרעביא טָאה הפוקת'ּפָארַא גרַאב יד .טעברַא

 יד ןגעוו עגַארפ יד ןעמואושעגפירַא רעדיו סעיסוקסיד יד ןיא זיא רַאפ

 רעיז טרזחעגרעביא ןבָאה רעביל ןוא שטיװַאמַארבַא .טעברַא ןופ ןעמרָאפ

 -- ,עלַאגעלמוא ןוא עלַאגעל יד -- טעברַא םינימ עדייב ןופ גנוצַאשּפָא

 -עט רעלַאגעלמוא רעד ןופ טייקיטכיוו יד טנָאטַאב ןבָאה קַאװטיל ןוא ןידוי

 -נָאק רעד ףיוא ןגָארטעגרעבירַא ןעמ טָאה סעיסוקסיד עקיזָאד יד .,טייקיט

 .אפוג ץנערעפ

 ,טעטש 10 ןופ ןטַאגעלעד 12 טקילײטַאב ךיז ןבָאה ץנערעפנָאק רעד ןיא

 ןופ ןוא טעטימָאק ןשידנעלסיוא ןופ ,.ק.צ ןופ רעדילגטימ -- ןטַאגעלעד 0

 ןשטנעמ 25 -- ןעמַאװצ ,טכעריסגנוטַארַאב טימ 2 ךיוא יו עיצקַאדער

 ,(2) ענליוו ,(2) עשרַאװ :טעטש עקיזָאד יד ןופ ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד יד

 .עגיר ,קסניּפ ,לעמָאה ,קסניווד ,קסיורבָאב ,ענדָארג ,קָאטסילַאיב ,שזדָאל

 -לַאװ .רעדילגטימ עוויטקַא יד ןופ ןרָאװעג טלייוועג ןענייז ןטַאגעלעד יד

 ,404 ןלַאװ יד ןיא ךיז ןבָאה טקילײטַאב ,609 ןעוועג ןענייז עטקיטכערַאב

 טָאה טביולרעד רעבָא ,רעמ ןעוועג טלָאמעד ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב

 עקידנעטש ַא ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא זיולב ןטַאגעלעד ןקיש וצ ןעמ
 ןעלדנַאהַאב ןיא טקילײטַאב ךיז וויטקַא ןבָאה סָאװ ןוא גנוריפנָא עטסעפ

 טקילײטַאב ךיז ןבָאה ץנערעפנָאק רעד ןיא .גנונדרָא-גָאט ןופ ןעמעלבָארּפ יד

 -ַאר .מ ,(קסיורבָאב) ןָאסלענעצַאק .ב ,(לעמָאה) ווָארבַאי .ב :רעוט עדנגלָאפ

 ,(קסניּפ) עלכימ ,(קָאטסילַאיב) שטיװעלַאצ לצנעב ,(ענליוו) ןַאלּפַאק ןוא סעפ

 "רע .ה ,קַאװטיל .א ,(שזדָאל) יקסירעמעשט .ס ,(עשרַאװ) אוד ןוא רעיימ דוד

 ,םעדעמ .וו ,רעסָארג .ב ,טַאטשנעויײא .א ,רתסא ,(חנ) יענטרָאּפ לאיתוקי ,ךיל

 ןייטשניוו ןרהא ,ןַאמלוש .ו ,שרעה ןַאמביל ,יקסרוק .פ ,יקסווָאסָאק .,וו

 .(* ערעדנַא ןוא (הנוי) ןעגיאק לשיפ ,(לאימחר)

 סיורג ַא .שידיי ןעוועג זיא ץנערעפנָאק רעד ןופ ךַארּפש עלעיציפָא יד

576 



 יד .ןעמעלבַארּפ עשידיי ןעמונרַאפ ןבָאה גנונדרָא גָאט רעד ןיא טרָא
 ,רעטרע יד ןופ) ןטכירַאב (1 :ןטקנוּפ עכלעזַא טַאהעג טָאה גנונדרָא-גָאט

 ןופ רעטקַארַאכ) טייקיטעט רעזנוא (2 ,(טעטימָאק ןשידנעלסיוא ןופ ןוא .ק.צ
 -לעזעג-רוטלוק יד ןיא ןבַאגפיוא ,גנוגעװַאב ,ּפָארֿפ ,טעברַא-ײטרַאּפ רעד

 -ביילג רַאפ ףמַאק (6 .תוליהק (5 .גָאט-ור (4 .עסערּפ עשידנוב (3 ,(ןטפַאש

 עיצקַארפ-עמוד .ד.ס רעד ןופ טייקיטעט יד (7 .שידיי ןופ גנוקיטכערַאב
 -ָאס ןופ לײטנָא (8 .ןעמעלכָארּפ עשידיי ןופ טיבעג ןפיוא טרפב ןוא ללכב
 .ק .צ ןופ ןלַאװ (9 .עסערּפ רעכעלרעגריב רעד ןיא ןטַארקָאמעד-לַאיצ

 ,סנדישרַאֿפ 0
 ןיא ןלעטשניײרַא גַאלשרָאפ ַא ןפורעגסױרַא טָאה עיסוקסיד עטפַאהבעל ַא

 יב 10 ןגעק ןעמיטש 11 טימ .עיצַארגימע ןגעוו טקנוּפ ַא גנונדרָא-גָאט
 טָאה רעטעּפש .,ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא גַאלשרָאפ רעד זיא רענעטלַאהעגּפָא ןייא
 ,ןעלטימ ןעמעננָא לָאז .ק.צ רעד זַא ,ןסָאלשַאב קימיטשנייא ץנערעפנָאק יד
 -ימע יד ײטרַאּפ רעד ןיא טסנרע ןעלדנַאהַאב וצ ןכַאמ ךעלגעמ ןלָאז סָאװ
 -הכולמ רעד ןיא ןרעװ טלדנַאהַאב טעװ עגַארפ יד ביוא .עגַארפ-עיצַארג
 עיצקַארפ-עמוד .ד.ס רעד רַאפ ןטעברַאסיױא דנוב ןופ .ק.צ רעד לָאז ,עמוד
 -ַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ עיצולָאזער רעד ןופ טסייג ןיא ןעינילטכיר
 ,טרַאגטוטש ןיא סערגנָאק ןשיטסיל

 סָאװ ,טעטש יד ץוחַא זַא ,ןיװעגסױרַא ךיז טָאה ןטכירַאב יד ןופ
 ייר ַא ןַארַאפ ךָאנ ןענייז ,ץנערעפנָאק רעד ףיוא ןטַאגעלעד טקישעג ןבָאה
 -יו ,קסירב ,ועשטידרעב ,ועיק ןיא -- סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב ערעדנַא
 רעד .רעטרע ערעדנַא ןוא עקװַאלסערק ,וָאכָאטסנעשט ,עװַאביל ,קסבעט
 ,קסנימ ,ענווָאק :טעטש יד טימ גנודניברַאפ ןיא ןעוועג םעד ץוחַא זיא .ק.צ
 -מָאק סעיצַאזינַאגרָא יד .גרוברעטעּפ ,עװקסָאמ ,סעדָא ,רימָאטישז ,וועליהָאמ
 -רעטנוא ןבָאה ןטכירַאב יד .טייקיטעט עלַאגעלמוא ןוא עלַאגעל יד ןריניב
 טייקיטעט עלענָאיסעּפָארּפ-שימָאנָאקע יד סָאװ ,טרָא עסיורג סָאד ןכָארטשעג
 ןַארַאפ ןענייז םוטעמוא -- גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןיא רעדיוו טמענרַאפ
 ,רעטעברַא יד ייב ױזַא טשינ זיא'ס תעב ,םיטַאבעלַאב יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא
 יד .עלַאגעלמוא ןענייארַאפ .פָארּפ יד ןענייז ןעמַאנסיוא עקינייא ץוחַא
 רעשיטילָאּפ רעד ןופ טלַאהניא ןוא ןעמרָאפ יד טרעדלישעג ןבָאה ןטכירַאב
 עשרַאװ ןיא זיולב .טעברַא-רוטלוק ןוא עדנַאגַאּפָארּפ רעד ןופ ,טייקיטעט
 .רַאפ עשידנוב יד ףיא ןעוועג םישדח 2 עּפַאנק עטצעל יד ךשמב ןענייז
 ,ןָאזרעּפ 1,600 ןעגנוציז ןוא ןזיירק ,ןעגנולמַאז

 רעטייוצ רעד ןפורעגסױרַא טָאה עיסוקסיד עטסכעלטפַאשנדיײל יד
 :םעדעמ טלייצרעד םעד ןגעװ .(ןעמרָאפ עלַאגעלמוא ןוא עלַאגעל) טקנופ
 יד רעבָא ,ןסױטשנעמַאזוצ עשימרוטש ץנַאג ןעמוקעגרָאפ וליפַא ןענייז סע;
 רעקידעבעל ַא ךָאנ .ןעועג רבוג ןגעווטסעדנופ טָאה עיצידַארט עשידנוב
 .ךעלרעפעג ױזַא טשינ ןיא ךַאֹז יד זַא ,ןענופעגסיוא ןעמ טָאה עיסוקסיד
 -נעטשרַאפ ַא טכוזעג טָאה ןעמ .םידדצ עדייב ייב ןעוועג זיא ןליוו רעטוג ַא
 -ייב רַאפ טרָא ןקירעהעג םעד ןבעגעגּפָא טָאה, עיצולָאזער יד ..."גנוקיד
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 ,ןטלַאהעגסיױא לעיּפיצנירּפ ייס ןעוועג זיא יז ;טעברַא רעד ןופ ןעמרָאפ עד

 -יטשנייא ןרָאװעג ןעמונעגנָא; זיא יז ןוא ..."קיסעמקעווצ שיטקַארּפ ייס

 -- ןָא טביוה ןעמ ןעוו ,טייצ ַא ןיא זַא ,טליפעג ןבָאה ןטַאגעלעד יד .קימ

 ,טעברַא-ײטרַאּפ יד ןעיובוצפיוא קירוצ -- ןעגנוגנידַאב עטסרעווש יד ייב

 ,(+ "ןעיירעסייר יד וצ ףוס ַא ןרעוו טכַאמעג זומ

 "רעביא ןַא ןבעגעג טכירַאב ןייז ןיא טָאה .ק.צ ןופ רעייטשרָאפ רעד

 -עגמוא יד ןוא גנוגעװַאב רעד ןופ בצמ םעד ,טייקיטעט ןייז רעביא קילב

 -ַאב עקיטלָאמעד יד ייב טעברַא עשידנוב יד ןריפ ֹוצ ןטייקירעוװש ערעיוה

 :רעטרעװ עדנגלָאפ טימ טקידנערַאפ רע טָאה טכירַאב ןייז .ןעגנוגניד

 ,רוד ַא; זַא ,טהנעטעג ןבָאה ,גנונעװַאב רעד ןופ קעװַא ןענייז סָאװ יד

 לגוסמ טשינ זיא ,עיצולָאװער רעד ןופ הלּפמ יד טבעלעגרעביא טָאה סָאװ

 ערעזנוא .רוד םעיינ ןפיוא ןגייל ןעגנונעפָאה עלַא ףרַאד'מ זַא ,ןפַאש וצ סעּפע

 ,קיטעטמוא ןוא ךַאװש ןעוועג טייצ עסיוועג ַא ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא

 טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד טליפעג ףרַאש רעדנוזַאב טָאה ,ק.צ רעד ןוא

 ןלעטש גנוקידירפַאב רעפיט ןופ ליפעג ַא טימ .ײטרַאּפ רעד ןופ לרוג ןרַאפ

 רעד טימ ןלייט טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד רימ ןענעק טציא זַא ,טסעפ רימ

 וצ ךייא ןפור רימ ןוא טלעטשעגרָאפ ָאד זיא יז יוװ ױזַא ,ײטרַאּפ רעצנַאג

 .(*? ?גנוצַאשּפָא ןוא קיטירק רעטסנרע ןַא רעטנוא טעברַא רעזנוא ןעמענ

 ןגעוו :ןלייט 6 טַאהעג טָאה טקנופ םעד וצ עיצולָאזער ענעמונעגנָא יד

 -ילָאּפ ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ,טעברַא רעשידנוב רעד ןופ רעטקַארַאכ

 סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא ,עדנַאגַאּפָארּפ ,ןטפַאשלעזעג-רוטלוק ,טייקיטעט רעשיט

 ,ןפַאש וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ןענייארַאפ .ּפָארּפ יד ךייש סָאװ .דנוב ןופ

 -על ןדנירג וצ ךעלגעמ טשינ זיא'ס ביוא .עלַאגעל ,ךעלגעמ זיא'ס ואוו

 עשיאיײטרַאּפ ןגעװ עגַארפ-טיירטש יד .עלַאגעלמוא ןפַאש ןעמ לָאז ,עלַאג
 :ןפוא ַאזַא ףיוא ןרָאװעג טזיילעג זיא ןענייארַאפ עשיאייטרַאּפמוא רעדָא

 ,גנודניברַאפ עגנע ןַא ןענייארַאפ יד טימ ןלעטשוצנייא ןבערטש זומ דנוב רעד

 רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ טייקינייא יד ןעניז ןיא ןבָאה ןעמ ףרַאד ייברעד

 ןייז םרוג ןעק טײקשיאיײטרַאּפ יד ביוא זַא ,טניימעג טָאה סָאד .גנוגעװַאב

 .טײקשיאייטרַאּפ רעד ןופ ןגָאזּפָא ךיז ןעמ לָאז ,ןייארַאפ ַא ןופ גנוטלַאּפש ַא

 ,ןייארַאפ ןלַארטיײנ ַא ףיוא ןייז םינסמ ןלָאז ןטסידנוב יד

 ,עסערּפ רעד ןגעװ סעיצולָאזער ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז רעטייוו

 רעד ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג רעד רַאפ ףמַאק ,תוליהק ,ור-גָאטנוז ןוא -תבש
 ןיא ןוא ללכב עיצקַארפ-עמוד ,ד.ס רעד ןופ טייקיטעט .,ךַארּפש רעשידיי

 .ערעדנַא ןוא טרפב עגַארפ רעשידיי רעד

 ןופ םענייא ןענעקרענָא טרעדָאפעג טָאה גָאט-ור ןגעוו עיצולָאזער יד

 -ַאב רעד ןופ לַאוװסיױא ןטיול --- גָאטנוז ,תבש ,גָאטיײרפ -- געט-ור יירד יד

 ,ןטסירק .,ןדיי ,רענַאדעמכַאמ) גנורעקלעפ

 רַאפ ןפמעק ףרַאד'מ וַא ,ןסָאלשַאב ץנערעפנָאק יד טָאה תוליהק יד ןגעוו

 ייר ַא ןָא טנכייצ עיצולָאזער יד .גנוריזירַאלוקעס ןוא גנורימרָאפער רעייז

 קעװצ םעד רַאפ זַא סיוא טריפ ןוא טיבעג םעד ףיוא ןבַאגפיוא עטערקנָאק
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 -ניײרַא ןבערטש ןוא גנוגעװַאב-ןסָאמ עטיירב ַא ןריזינַאגרָא וצ קיטיונ זיא
 ףמַאק ַא טרָאד ןריפ וצ ידכ ,ןעגנוטכירנייא עקידנריפנָא יד ןיא ןעגנירדוצ
 עשידנוב יד רַאפ םזילַאקירעלק ןשינבר םעד ןוא עיכרַאגילֶא רעד ןגעק
 ,ןעגנורעדָאפ

 זַא ןרעדנַא ןשיװצ טגָאז ךַארּפש רעשידיי רעד ןגעוו עיצולָאזער יד
 גנוטלַאװרַאפטסבלעז רעקיטרא רעד ןופ ןענַאגרָא יד ןוא ןטמַא-סגנוריגער יד
 ןוא ,ךַארּפש ריא ףיוא גנורעקלעפַאב רעד טימ ןקידנעטשרַאפ ךיז ןפרַאד
 ןייז טעו'ס רעדייא ,ןצעזעג עלעיצעּפס ךרוד ןרעװ טרעכיזרַאפ ףרַאד סָאד
 ןפמעקסיוא ןעמ זומ ,עימָאנָאטױא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ יד טכעלקריוורַאפ

 -ַאב עלַא ןרעװ טפַאשענּפָא ןומ סע :ךַארּפשרעטומ רעד ןיא לוש-הכולמ ַא
 ןיא ךַארּפשרעטומ רעד טימ ךיז ןצונַאב ןטימ תוכייש ןיא ןעגנוצענערג
 -ירּפ ,ןענייארַאפ ,עסערפ רעד ןיא ,ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא -- ןבעל ןכעלטנפע
 ןעמ זומ ןעגנורעדָאפ עקיזָאד יד רַאפ ףמַאק םניא; ..וו.ַאא ןלוש עטַאװ
 ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טכער יד רַאפ ךיז ןלעטשנייא דנעגנירד רעדנוזַאב
 טנעקרענָא טשינ טרעוװ ןוא עקירעביא עלַא רעדייא זָאלטכער רעמ זיא סָאװ
 ןעמוקַאב ןכַארּפש עקידנשרעה-טשינ ערעדנַא יד ןעװ ,טלָאמעד וליפא
 עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי יד , ..."גנונעקרענָא עזייוולייט ַא סנטסקינייוו
 ןטסיאערבעה יד ןגעק ייס ,ןרָאטַאלימיסַא יד ןגעק ייס ףמַאק ַא ןריפ זומ
 ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ןטיבעג עלַא ןיא לָאז ךַארּפש עשידיי יד זַא ,רַאפרעד
 רעלַאנָאיצַאנ רעד יװ ריא טמוק סָאװ ,טרָא םעד ןעמענרַאפ; ..."ןבעל
 ."גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ךַארּפש

 ןיא טײטשַאב ײטרַאּפ רעד ןופ עבַאגפיוא יד זַא ,טקיטעטשַאב טָאה ןעמ
 ןצישַאב ןופ ןדָאב ןפיוא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ תוחוכ יד ןעלמַאז
 ןרעװ טכיירגרעד ףרַאד טייהנייא יד .ןטיבעג עלַא ףיוא ןסערעטניא ענייז
 -- עשימָאנָאקע ,עלערוטלוק ,עשיטילָאּפ --- טעברַא עצנַאג יד סָאװ ,םעד ךרוד
 טקוקעג טשינ .סעיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ עקיטרָא ךרוד ןרעװ טריפעג טעװ
 עשיטקַארּפ יד ףרַאד ,ןגארפ ייר ַא ןיא תועד-יקולח עשיטערָאעט עסיוועג ףיוא
 ,ךעלטייהנייא ןייז טעברַא עשידנוב

 ןופ גנוצַאשּפָא ןַא טיג עיצקַארפ-עמוד .ד.ס רעד ןגעוו עיצולָאזער יד
 ןטנעמָאמ עוװיטיזָאּפ יד --- עיצקַארפ רעד ןופ טייקיטעט רענײמעגלַא רעד
 ןגעוו ןגייושרַאפ סָאד טנָאמרעד טרעװ ןרעלעפ יד ןשיװצ .ןרעלעפ ןוא
 רעד ןיא גנולעטש עקיטכיר-טשינ יד ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טכער יד
 : תוביס ייווצ טימ טרעלקרעד טרעוו סָאד .ור-גָאטנוז ןוא-תבש ןגעוו עגַארפ
 סָאד ןוא .פיַאד.ס.ר רעד ןופ םַארגָארּפ ןלַאנָאיצַאנ ןיא טייקרָאלק-טשינ
 עשידיי יד ןופ טקעריד ןבילקעגסיוא ןייז לָאז סָאװ ,טַאטוּפעד ַא ןופ ןלעפ
 -סיוא ידכ ,ןרעוװ ןוטעג לָאז'ס סָאװ ןָא טזייוו עיצולָאזער יד .ןסַאמ:רעטעברַא
 -לַאיצָאס יד ןַא ,טרידנעמָאקער טרעוו ייברעד .ןרעלעפ אבהל ףיוא ןדיימוצ
 ןלָאז יז ןוא בשומה-םוחת ןופ טעטש ןכוזַאב ןלָאז ןטַאטוּפעד עשיטַארקָאמעד
 ןרעװ טלעטשעגקעװַא רעכיג סָאװ לָא'ס ידכ ,ןטפערק עלַא ןדנעװנָא
 ןשידיי םעד ןפַאשּפָא ןגעו טקעיָארּפ-ץעזעג רעד גנונדרָא-גָאט רעד ףיוא
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 -סור ןופ ןלייט עלַא ןיא ןעניואוו וצ טכער ןבָאה ןלָאז ןדיי) ?בשומה-םוחת

 ,(65 (דנַאל

 ."וָאסָאק רימידַאלװ -- ןטסיצילבוּפ עשידנוב עקידנריפ יד ןופ רענייא

 רעד ןופ טייקיטעט רעד ןופ זילַאנַא ןכעלטנירג ַא טכַאמעג טָאה --- יקס

 -כישעג רעד ןיא ּפַאטע ןקיטכיוו ַא רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,ץנערעפנָאק

 יד זַא ,זיװעגנָא טָאה רע .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עט

 רעד :עקידרעירפ יד ןופ ךשמה ַא ןענייז טעברַא-ײטרַאּפ רעד ןופ ןעמרָאפ עיינ

 ,ןרָאװעג ןסירעגרעביא טינ זיא טעטיאוניטנָאק רעלענָאיצַאזינַאגרָא ןופ םידָאפ

 ךָאנ םיא ןכַאמ ןיא ןענַאטשַאב זיא ץנערעפנָאק רעד ןופ עבַאגפיוא יד ןוא

 רעשידנוב רעד ןגעוו עיצולָאזער יד זַא ,שיטסירעטקַארַאכ זיא'ס .רעקרַאטש

 ,רַאפרעד ןעשעג זיא סָאד .קימיטשנייא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא טעברַא

 רעשיטסילַאגעל רעד -- סעיצּפעצנָאק עדייב ןופ זעטניס ַא ןעוועג זיא יז לייוו

 זַא ,רעטנוא יקסװָאסָאק טכיירטש רעטייו .רעשיטסילַאגעל-יטנַא רעד ןוא

 יד; ,ןטַאבעד יד ןיא טרָא ןסיורג ַא ןעמונרַאפ ןבָאה ןעמעלבָארּפ עשידיי

 -- גנונדרָא-גָאט ןופ ןטקנוּפ עקיזָאד יד עגונב ץנערעפנָאק רעד ןופ טעברַא

 רימ סָאװ ,עיצולָאװע רעד טימ ןדנוברַאפ טקעריד זיא --- ןבירשעג רע טָאה

 סע :רָאי ןעצ עטצעל יד ךשמב דנוב ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא ןקרעמַאב

 ןופ ןגַארפ יד ןיא ןסולשַאב ןריזיטערקנָאק וצ ץנעדנעט יד רדסכ טסקַאװ

 .?ןעמעלבָארּפ עלַאנָאיצַאנ יד ןיא 'ועפיט ןיירַא טגנירד ןעמ; ...?ןבעל ןשידיי

 "עג טָאה ץנערעפנָאק יד סָאװ ,סרעפטנע; יד זַא ,טסעפ טלעטש יקסווָאסָאק

 עלַאנָאיצַאנ יד וצ סערעטניא ןשינַאגרָא ןפיט םעד ןגעוו תודע ןגָאז ,ןבעג

 עטיירב יד ןופ ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןופ ןשינעפרעדַאב ןוא ןטיונ

 רעטסערג רעד טימ ןקידיײטרַאפ וצ טייקטיירג רעד ןגעוו ,ללכב ןסַאמ-סקלָאפ

 ,ץוח יּפלכ ןה ןטיונ עקיזָאד יד ןופ סױרַא ןסילפ סָאװ ןעגנורעדָאפ יד עיגרענע

 טקידנערַאפ לקיטרַא רעד ."אפוג הביבס רעשידיי רעד ןיא םינּפ יּפלכ ןה

 ןיוש זיא םייצ עטסגרע יד זַא ,ןביולג ךיז טליו סע; :רעטרעװ יד טימ ךיז

 =: "זנוא רעטניה

5 
 לא א

 ינעלסיוא יד ןופ ץנערעפנָאק עט7 יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1909 יַאמ ןיא

 עקיזָאד יד .סעּפורג עשיטנעדוטס ןוא ןעניײארַאפ-רעטעברַא עשידנוב עשיד

 500 ךרעב טלייצעג טלָאמעד טָאה גנוקינייארַאפ עשידנוב עשידנעלסיוא

 ןיא ןענַאטשעג זיא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ָארויב-לַארטנעצ סָאד ,רעדילגטימ

 1911 ינוי ןופ .עּפָארײא-ברעמ ןוא -לַארטנעצ ןיא טעטש 45 טימ טקַאטנָאק

 ַא ןבעגסױרַא ןבױהעגנָא דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא עשידנעלסיוא יד טָאה

 .טַאלב-עיצַאמרָאפניא טקורדעג

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ץנערעפנָאק עט8 יד

 ָארויבי-לַארטנעצ סָאד .םירבח 40 ןבָאה ןעמונעגליײטנָא ,1912 רעבמעצעד

 ןענײארַאפ-רעטעברַא עשידנוב טימ גנודניברַאפ ןיא ןענַאטשעג טלָאמעד זיא
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 .טעטש ענעדישרַאפ ןיא םידיחי לָאצ ַא ןוא סעּפורג 21 טימ ,טעטש 5 ןיא
 עניטנעגרַא ןיא ןטקנוּפ 2 טימ טקַאטנָאק ַא ןעועג ךיוא זיא םעד ץוחַא
 לָאערטנָאמ ,(עילַארטסיױא) ןרובלעמ ,(ַאירַאזָאר ,ליוװסעזָאמ ,סערייא סָאנעוב)

 ןעגנודניברַאפ יד ןטלַאהעגנָא טָאה טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד .(עדַאנַאק)
 יד ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ דנַאברַאפ-לַארטנעצ םעד טימ
 רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד טיִמ ,עקירעמַא-ןופצ ןופ ןטַאטש עטקינייארַאפ
 .עינעמור ןיא ךיוא יוװ ,עניווָאקוב ןוא עיצילַאג ןיא גנוגעװַאב

 רעד ןגעוו ןסולשַאב ןעמונעגנָא ןוא טריטַאבעד טָאה ץנערעפנָאק יד
 םינינע עקינייא ןגעוו ךיוא יו עיצַאזינַאגרָא רעשידנעלסיוא רעד ןופ טעברַא
 -נייא יד זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ןרעדנַא ןשיוצ ,דנַאלסור ןיא דנוב ןופ
 -רַאפ עלענַאיסעּפָארּפ יד וצ ןרעהעג ןזומ רעטעברַא עשידיי עטרעדנַאװעג
 ,םעד ןופ ּפָא ךיז ןטלַאה יז בוא ;רעדנעל:-םייה טיינ ערעייז ןיא ןענייא
 -רַאפ פָארּפ יד ייב .ןרעהעג טשינ סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד וצ ייז ןענעק
 -ָאס יד עגונב לח זיא עבלעז סָאד .סעיצקעס עשידיי ןייז ןפרַאד ןענייא

 ַא ןרעװ ןפרַאד ןענײארַאפ-רעטעברַא עשידיי יד .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצ
 ,ייז ןופ לייט
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 דנוב ןופ ץנערעפנָאק עטניינ יד 9

 עיינ יד .ןטייב ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןעגנומיטש יד רעבָא ,ךעלעמַאּפ

 זיא סָאװ ,ןקיירטש עילַאװכ ַא ןיא לכ-םדוק טקעלּפטנַא ךיז ןבָאה ןצנעדנעט
 רעד ןיא ןעגנומיטש יד ןופ קיטסירעטקַארַאכ ַא .רָאי וצ רָאי ןופ ןסקָאװעג
 ןיא עשרַאװ ןופ ץנעדנָאּפסערָאק ַא ןיא ןעמ טניפעג הביבס-רעטעברַא

 רעשידנוב רעד ןגעוו טלייצרעד סָאװ ,טנעדנָאּטסערָאק רעד .ַאדנוב יקילקטָא
 טשרעוצ ךיז טָאה גנובעלפיוא עשימָאנָאקע יד זַא ,טגָאז ,1910 ןיא טייקיטעט
 בור'ס טקיטפעשַאב ןענייז'ס ואוו ,עירטסודניא רעניילק רעד ןיא ןזיוװַאב
 רע .ןטײרּפשסױא ןעמונעג ךיז יז טָאה זייוכעלסיב .רעטעברַא עשידיי
 -כיילג .ןזיירק עשירַאטעלָארּפ עלַא םורַא טמענ גנוגעװַאב יד זַא טריטַאטסנָאק

 טיבעג ןפיוא רעטעברַא יד ןופ טייקטיירג-ףמַאק רעד ןופ סקואוו ןטימ קיטייצ
 ןופ ןסקַאװ עלענש סָאד ךיוא ךיז טקרעמַאב ןסערעטניא עשימָאנָאקע ערעייז ןופ
 ַא ךיז טקרעמַאב'ס, ..ןבעל-ײטרַאּפ םוצ ,קיטילָאּפ וצ סערעטניא רעייז

 ףיוא ךוזַאב רעד ךיז טרעסערגרַאפ'ס ,רעטעברַא יד ייב טייקטסיירד עטיינַאב

 םעייננ םעד ןופ םינמיס עטשרע יד; ..."ןעגנולמַאזרַאפ עלַאגעלמוא יד

 ,ךיז ןגייצרעביא וצ טיקכעלגעמ ַא ןבעגעג זנוא ןבָאה ףױרַא-גרַאב-ןסַאמ

 יד ןיא ןעלצרָאװ עפיט רָאג טזָאלעג טָאה טעברַא עקידרעירפ רעזנוא זַא
 ףיוא זַא ,טגייצרעביא לָאמַא ךָאנ ךיז ןבָאה רימ .,ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי
 .ײטרַאּפ-רעטעברַא עטנעקרענָא עקיצנייא יד רימ ןענייז סַאג רעשידיי רעד
 -ידיי לָאצ רערענעלק ַא רעדָא רערעסערג ַא ןיא ךיז ןעלמַאז סע ואוו םוטעמוא

 -ָאיסעּפָארּפ ןלַאגעל רעדָא ןלַאגעלמוא ןַא ןיא ,סַאג רעד ףיוא רעטעברַא עש

 וליפא רעדָא טפַאשלעזעג עשירַארעטיל ַא ,וויטַארעּפָאָאק ַא ,ןייארַאפ ןלענ
 ענעסָאלשעג ַא ןעניפעג ריא טעוװ םוטעמוא -- גנַאזעג ןוא קיזומ רַאפ זיירק ַא
 וצ טיירג קידנעטש ןענייז סָאװ ,רעטעברַא לָאצ ַא ןוא טייהרעמ עשידנוב
 (* "טפַאשרעריפ רעזנוא ןענעקרענָא

 זיא ץנעדנָאּפסערָאק יד ואוו ,ַאדנוב יקילקטָא ןופ טפעה רעטפניפ רעד
 זיא ןַאגרָא רעשיסור רעקיזָאד רעד .רעטצעל רעד ןעוועג זיא ,טקורדעג
 ןעלקיטרַא עטסנרע .עגנַאל יד .ץנעגילעטניא רעד רַאפ טמיטשַאב ןעוועג
 -ײטרַאּפ יד ןיא טריטוקסיד ייז טָאה ןעמ סָאװ ,סעמעט ייר ַא טרירַאב ןבָאה
 .רעקיטרַאנדישרַאפ ַא ןעוועג זיא ַאדנוב יקילקטָא ןופ טלַאהניא רעד ,ןזיירק
 עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטימעסיטנַא רעויסערגַא רעד ןופ זילַאנַא םעיונעג ַא
 םנופ ןטלַאּפש יד ףיוא טָאה ץנעגילעטניא רעשילױוּפ רעד ןופ ןזיירק יד ןיא
 ןוא עשיטערָאעט ץוח .(יקסנַאמעל .פ) שרעה ןַאמביל ןבעגעג לַאנרושז
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 ןוא סעיצנעדנָאּפסערָאק ןעוועג ךיוא טרָאד ןענייז ןעלקיטרַא עוויטַאמרָאפניא

 ,קינָארכ:-ײטרַאּפ

 עלַא ףיוא טקוקעג טשינ ,ןבָאה רעכיבלמַאז ןוא ןענַאגרָא עשידנוב יד

 וצ ןוא ןזײרק-ײטרַאּפ עטרענעלקרַאפ יד וצ געוו ַא ןענופעג ,ןטייקירעוװש

 יד רעבָא טָאה טפַאשרעריפ עשידנוב יד .עירעפירעּפ-ײטרַאּפ רעטנָאנ רעד

 ךעלגעמ טעוו'ס ןעוו ,טנעמָאמ ַא ףיוא דלודעגמוא טימ טרַאװעג טייצ עצנַאג

 ערעטיירב רַאפ טמיטשַאב זיא סָאװ ,ןַאגרָא ןלַאגעל ַא ןבעגוצסױרַא ןרעוו

 טנעמָאמ רעד זַא ,קורדנייא םעד טַאהעג ןעמ טָאה 1911 ןיא ,סרענעייל ןסַאמ

 טַאלבנכָאװ שיטילָאּפ לַאגעל ַא ןבעגסױרַא ןופ טקעיָארּפ רעד .ןעמוקעג זיא

 -ימָאק ןשידנעלסיוא םנופ גנוטַאדַאב רעד ףיוא עמעט:טּפיוה יד ןרָאװעג זיא

 ןעמוקעגרָאפ זיא גנוטַארַאב יד ..ק.צ ןופ רעייטשרָאפ טימ דנוב ןופ טעט

 -סױרַא ןופ ןַאלּפ םעד טדערעגמורַא טָאה ןעמ ,ווענעשז ןיא 1911 רעמוז

 זיא טייקירעװש עטסערג יד .עשרַאו ןיא ןַאגרָא ןשידנוב ןלַאגעל ַא ןבעג

 ןעועג ןענייז ןטסיצילבוּפ עשידנוב עטסעב יד סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב

 רעװעשרַאװ רעד ןופ ןגיוא יד רעטנוא ךיז ןצעזַאב ןוא ןשטנעמ עלַאגעלמוא

 -מָאק ַא טעברַאעגסיוא ןעמ טָאה .שילַאקיזיר וצ ןעוועג ייז רַאפ זיא ענַארכָא

 -רע ןצעזַאב טלָאזעג ךיז טָאה עיצקַאדער יד ןכלעוו טיול ,ןַאלּפ ןטריצילּפ

 ןצנַאג םעד ןקישרעביא טלָאזעג יז טָאה ןטרָאד ןופ ןֹוא דנַאלסיױא ןיא ץעג

 ,עשרַאװ ןיא יירעקורד רעד וצ לַאירעטַאמ

 טָאה ןעמ .ןעמונעגנָא ןַאלּפ םעד טָא טָאה טעטימָאק-לַארטנעצ רעד

 דנַאטשַאב ריא ןיא .ןיוו ןיא ןעניפעג ךיז טעװ עיצקַאדער יד זַא ,ןסָאלשַאב

 ,קַאװטיל .א ןוא שטיװָאמַארבַא .ר ,רעסָארג .ב ,םעדעמ .וװ ןיײרַא ןענייז

 .ןיגלָא ןיירַא טרָא ןייז ףיוא זיא ,עשרַאװ ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא רעסָארג ןעוו

 ןופ ןעמָאנ רעד ןעוועג זיא סָאד -- ןעגַארפ-סנעבעל ןופ עיצקַאדער יד

 טָאה יז ,1912 ןיא טשרע טעברַא ריא ןביוהעגנָא טָאה --- ןַאגרָא םעיינ םעד

 טָאטשרָאפ ַא ןיא לרעמיצ טרילבעמ םירָא ,ןיילק סרעסָארג ןיא טצעזַאב ךיז

 ןוא גָאט עלַא ןעמוקעגפיונוצ ךיז רעטעברַאטימ יד ןענייז ָאד .ןיוו ןופ

 טנוװָא ןיא .ןעלקיטרַא יד טריגַאדער ןוא ןבירשעג ,סעמעט יד טדערעגמורַא

 ןעוועג זיא עשרַאװ ןיא ,עשרַאװ ןייק טקישעגּפָא לַאירעטַאמ םעד ןעמ טָאה

 ַא ןסעזעג ןטרָאד זיא םעד ץוח ןוא ,לַאנרושז םנופ עיצַארטסינימדַא יד

 קינָארכ יד -- לַאיועטַאמ ןקידנפיול םעד ןטעברַאַאב טגעלפ סָאװ ,שטנעמ

 ,סעפַאר .מ ןעוועג זיא סָאד .סעיצנעדנָאּפסערָאק יד ןוא

 -רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא זיא טַאלבנכָאװ ןשידנוב ןגעוו העידי יד

 -נָא ןענייז ןטייז עלַא ןופ .גנורעטסייגַאב טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא הביבס

 ןופ אפוג טקַאפ םעד לכ-םדוק טסירגַאב טָאה ןעמ .ןעגנוסירגַאב ןעמוקעג

 חפוקת רעגנַאל ַא ךָאנ עסערּפ רעשידנוב רעלַאגעל רעד ןופ גנואיינַאב רעד

 ךיז עיצקַאדער יד טָאה רענעייל יד וצ גנודנעוו רעטשרע רעד ןיא .,ןגייווש

 בילוצ רעבָא ,טַאלבנכָאװ םנופ רעטקַארַאכ םעד ןכַאמ וצ רָאלק טימַאב

 ןַא זיא סָאד זַא ,שינערעהוצנָא עדעי ןטימעגסיוא יז טָאה םימעט-רוזנעצ

 רעד, ,1912 יַאמ ןט21 םעד סױרַא זיא רעמונ רעטשרע רעד .דנוב ןופ ןַאגרָא
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 -- רענעייל יד וצ עיצקַאדער יד טגָאז -- ךיז ןדנעוו רימ ןכלעוו וצ םלוע

 ,סָאמ יד .דנַאלסור ןיא ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי עטסטיירב יד ןענייז סָאד

 -- ןעגנונישרעד עכעלטּפַאשלעזעג עלַא ןטסעמ ןלעװ רימ רעכלעוו טימ

 טעוו יןעגַארפ-סנעבעל', ..."ןסַאמ עקיזָאד יד ןופ ןסערעטניא יד ןענייז סָאד

 ןייז ,רעטעברַא ןשידיי ןופ ןבעל סָאד --- גנוטייצ-רעטעברַא עשידיי ַא ןייז

 ןיא .גנַאלקּפָא ןקידנעטש ַא ןעניפעג ריא ןיא טעװ ןבערטש ןייז ןוא ןבעוו

 סעװ ,רעבירַא ןצנַאגניא טשינ ךָאנ זיא עיטַאּפַא יד ןעוו ,טנעמָאמ ןקיטציא

 ,תושמשה-ןיב ןעיורג םעד ןיא .טעטיױװיטקַא וצ ןפור ,ןרעטנומפיוא ,ןקעוו רע

 ןפירגַאב עלַא ןעו ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא רעביא טציא ןבעל רימ סָאװ

 עבלעז יד ןוא ענייא טפָא ןצונַאב טנייפ ןוא טניירפ ןוא טשימעצ ןענייז

 :סױרַא .תוחומ יד ןכַאמ וצ רָאלק ןבערטש יןעגַארפ-סנעבעל' טעוװ ,רעטרעוו

 ."זיא סָאװ סָאד ךעלטייד ןגָאז

 ,גנוגייצרעביא יד טרינימָאד טָאה גנוטייצ רעד ןופ ןעלקיטרַא יד ןיא

 רעיינ ַא ןופ לעװש ןפיוא טציא טייטש גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד זַא

 "טייל ןיא ןַאגרָא רעשידנוב רעד טרעלקרעד --- ענעל ןופ ןליוק יד; .הפוקת

 רעד .עטכישעג רעזנוא ןופ דָאירעּפ ןייא ןסָאלשעגּפָא ןבָאה --- לקיטרַא

 -עּפ םעיינ ַא ףיוא טנפע ,טקעוװרעד ןבָאה ןליוק עקױָאד יד סָאװ ,גנַאלקּפָא

 רעד ןגעו ןעלקיטרַא לַאנרושז םעד ןיא ןעמענרַאפ טרָא ךס ַא ,(**"דָאיר

 ,לובליב-טולב רעוועיק ןגעוו ,עמוד רעטרעפ רעד ןיא ןלַאװ יד וצ גנוטיירגוצ

 ,םינינע עלעוטקַא ערעדנַא ןוא

 .גלָאפרעד ןסיורג ַא טַאהעג טָאה טַאלבנכָאװ םנופ רעמונ רעטשרע רעד

 -ברע; :דליב  ַאזַא טיג רעמונ ןט2 ןיא שזדָאל ןופ ץנעדנַאּפסערָאק יד

 עצנַאג ןוטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה'ס .סַאג ןיא גנוטייצ יד ךיז טזייוװַאב בוט-םוי

 ןעו ."ןרעמונ עלַא ןעמונעגוצ ןוא רעפיוקרַאפ-סגנוטייצ יד וצ סעקּפורג

 ןיש ייז ןבָאה ,טולַאב ןופ םלוע רערעסערג ַא ןעמוקעג רעטעּפש זיא'ס

 טנעדנַאּפסערָאק רעבלעז רעד .רַאלּפמעזקע ןייא ןייק ןגירק טנַאקעג טינ

 ,שזדָאל ןיא טכַאמעג טָאה גנוטייצ יד סָאװ ,קורדנייא רעד, :טסעפ טלעטש

 רעצנַאג רעד ןיא רָאנ ,רעטעברַא ןשיווצ זיולב טשינ .ךעלביײרשַאבמוא זיא

 ,רעדעי .גנוטייצ רעד ןגעוו ןדייר ןעמ טרעה ,טמוק ןעמ ןיהואוו ,טָאטש
 -םוי רעתמא ןַא זיא סָאדק ..."רעכעלקילג רעד ןיא ,רעמונ ַא טָאה סָאװ

 טרעה ןרָאי טייז לָאמ עטשרע סָאד :רעטעברַא ןטרעטצניפרַאּפ םעד ןופ בוט

 טילג'ס זַא ,טעז ןוא ןבעל ןרעוװש ןייז ןיא טרָאװ-טסיײרט ַא רעדיו רע

 ,(** ?גנונעפָאה ןוא ןביולג ןופ קנופ ַא ךָאנ

 רעטרע ערעדנַא ןוא קסירב ,קָאטסילַאיב ,םינָאלס ,ענדָארג ןופ ךיוא
 ,רעטעברַא ןופ ווירב ןעמוקעג ןעגַארפ-סנעבעל יד ןופ עיצקַאדער ןיא ןענייז
 יד .ןַאגרָא םעיינ םעד ןטײרּפשרַאפ ןפלעה וצ טעטכילפרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ
 -ייצ יד :טרעױדעג גנַאל טשינ רעבָא טָאה גנומיטש עקידבוט-םוי עקיזָאד
 ןטייוצ םעד טיירגעגוצ טָאה עיצקַאדער יד .,ןרָאװעג טריקסיפנָאק זיא גנוט
 טמענרַאפ רעמונ ןקיזָאד ןיא ךיוא .יַאמ ןט21 םעד סױרַא זיא סָאװ ,רעמונ
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 ענעדישרַאפ ןופ טייקיטעט יד -- םעלבָארּפ עטסלעוטקַא סָאד טרָא ךס ַא

 -עברַא עשידיי יד, זַא ,טסעפ טלעטש גנוטייצ יד ,ןלַאװ יד ברע ןעײטרַאּפ

 עריא ןלעטשוצסױרַא טנכער (דנוב ןופ םינָאדװעסּפ ַא) ?עיטַארקָאמעד-רעט

 ײצילָאּפ יד זַא ןוא ,םוחת ןופ טעטש ייר רעצנַאג ַא ןיא ןטַאדידנַאק ענעגייא

 טרירוגיפ ןבָאה סָאװ ,ןטַאדידנַאק יד ןריטסערַא וצ ןביוהעגנָא ןיוש טָאה

 ,ןלַאװ עקידרעירפ יד ןיא

 יװ דלַאב ןרָאװעג טריקסיפנַאק זיא ןעגַארפ-סנעבעל רעמונ רעט2 רעד

 -- עיצַארטסינימדַא עצנַאג יד טריטסערַא טָאה ײצילָאּפ יד .סױרַא זיא רע

 לַאלַאג .ס רעבעגסױרַא םעד ,קושטייר .ח יורפ --- רָאטקַאדער ןלעיציּפָא םעד

 יז .ןַאמגרעב ןאמּפיל טנעדנַאפסערָאק רעשזדָאל םעד ןוא יורפ ןייז ןוא

 -ַארּפ ַא טַאהעג רעטעּפש ןבָאה קושטייר עילע ןוא םעדעמ .וו טימ ןעמַאזוצ עלַא

 סעקינַארכָא רעװעשרַאװ יד ןופ רענייא ,ןפָארטש ערעווש ןעמוקַאב ןוא סעצ

 רימ ןוא גנוטייצ עשידנוב א זיא סָאד זַא ,ןסייו רימ; :טרעלקרעד טָאה

 -ּפָא גנוטייצ יד זיא ןרעמונ ייווצ יד ךָאנ ,"ןדלוד טשינ ןפוא-םושב יז ןלעוו

 .ןרָאװעג טלעטשעג

5 
 א לא

 ץנערעפנָאק עטניינ יד ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןיוו ןיא זיא 1912 ינוי ןיא

 טכער-גנומיטשַאב טימ ןטַאגעלעד 17 ריא ןיא ךיז ןבָאה טקילײטַאב .דנוב ןופ

 ,רעביל .מ :ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד יד ןשיווצ .טכער-גנוטַארַאב טימ 2 ןוא

 רתסא ,(עדירפ) טיוועל עזָאר ,טַאטשנעזייא .א ,קַאוװטיל .א ,חנ ,םעדעמ .ווװ

 ,מ ,ןעגיַאק .פ ,שטיװָאמַארבַא .ר ,ןייטשנייו .א ,רעסָארג .ב ,(ןיקמורפ)

 ןעמינָאדװעסּפ ערעייז) ערעדנַא ןוא ןיוועל לקנַאי ,יקסירעמעשט .א ,סעּפַאר

 ,(ןרירפישעד טנעקעג טשינ רימ ןבָאה

 ,עשרַאװ ,ענליוו -- רעטרע 23 ןיא ,טעטש 23 ןעוועג ןענייז ןטערטרַאפ

 ףיוא ערעדנַא יד ןוא ,ןטַאגעלעד יד טקעריד טלייוועג ןעמ טָאה -- שזדָאל

 ןענַאיַאר רעניארקוא ןוא רעקסניווד ,רעקסנימ ,רענדָארג ןופ ןצנערעפנָאק

 ,ןעמעלבָארּפ יד .(םירבח 307 טקילײטַאב ךיז ןלַאװ יד ןיא ןבָאה ענליוו ןיא)
 ןרָאװעג טלדנַאהַאב רעירפ ןענייז ,ןזייל וצ טַאהעג טָאה ץנערעפנָאק יד סָאװ

 -ַאב (1 :ַאזַא ןעװעג זיא גנונדרַא-גָאט יד .סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד ןיא

 ,עמוד רעטרעפ רעד וצ עינַאּפמַאק-לָאװ רעד ןופ ןגַארפ (2 ..ק.צ ןופ טכיר

 עלַארטנעצ יד (4 ,ײטרַאּפ-רעטעברַא .ד.ס רעדנעלסור רעד ןיא עגַאל יד (3

 -רַאפ (6 .דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטכַא םעד ןפור ןגעוו (5 .דנוב ןופ גנוריּפנָא
 ,סנדיש

 1910 רעבמעווָאנ ןופ טייצ יד ןעמונעגמורַא טָאה .ק .צ ןופ טכירַאב רעד
 עטקרַאטשרַאפ ַא טרעדלישעג טכירַאב רעד טָאה ללכב .1912 ינוי זיב
 ןענייז טכירַאב ןיא .טיבעג ןשימָאנָאקע ןוא ןשיטילָאּפ ןפיוא טײקויטקַא
 -ַאב ךיז טָאה דנוב רעד עכלעוו ןיא ,סעיצקַא ייר ַא טנכערעגסיוא ןעוועג
 רָאפנעמַאזוצ םורַא ,רָאפנעמַאזוצ-רעקרעװטנַאה רעדנעלסורלַא ןיא : טקיליײט
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 ןגעוו טקעיָארּפ-ץעזעג םורַא ,טייחיירפ-עיצילַאָאק רַאפ ,םיריוטקָאד-קירבַאפ ןופ

 ןטַאטוּפעד .ד.ס יד ןופ סעצָארּפ ןטימ תוכייש ןיא ,גנורעכיזרַאפ-רעטעברַא

 ,ור-בוט-םוי ןגעװ טקעיָארפ-ץעזעג ןטימ תוכייש ןיא ,עמוד רעטייווצ ןופ

 ןיא ןשינעעשעג רענעל עקיטולב יד ךָאנ סעיצַארטסנָאמעד ןוא ןטסעטָארּפ

 -לַאװרַאפ-טסבלעז עשיטָאטש ןריפנייא ןגעוו טקעיָארּפ-ץעזעג ןטימ תוכייש

 -טולב םעד ןוא ןדיי ףיוא תופידר יד ןגעק עיצקַא-טסעטָארּפ ,ןלױפ ןיא ןעגנוט

 יײר ַא ןוא בשומה-םוחת םעד ןפַאשּפָא ןרַאפ ,סילייב לדנעמ ףיוא לובליב

 ןעײטרַאּפ .דיס עלַא וצ טדנעװעג ךיז טָאה .קיצ רעד .םינינע ערעדנַא

 עלַא .סעצָארּפ-סילייב ןגעק עיצקַא-טסעטָארּפ ַא ןביוהוצנָא גַאלשרָאפ ַא טימ

 ..ל.ּפ.ק.ד.ס יד זיולב טָאה טגָאזעגּפָא ,ןעוועג םיכסמ ןבָאה

 רעד .ןקיירטש לָאצ ַא טימ טריפעגנָא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד

 -ַאב טָאה סָאװ ,ץנערעפנָאק-רעטשרעב יד טריזינַאגרָא טָאה דנוב ןופ .ק.צ

 טנזיוט 3 ןעמונעג לייטנָא ןבָאה'ס ןכלעוו ןיא ,קיירטש ןגעוו עגַארפ יד טכַארט

 .רעקיירטש יד רַאפ עיצקַאףליה רעד טימ טריפעגנָא ךיוא ןוא רעטשרעב

 -"סוש יד ןשיװצ טקילפנָאק םעד טקנעשעג ןעמ טָאה טײקמַאזקרעמפיוא ליפ

 "וצ טלָאװעג טשינ ןבָאה רעטעברַא-רעטסוש עשיליופ --- עשראוו ןיא רעט

 ןיא ךיוא .ןקירבַאפ-רעטסוש עשינַאכעמ יד ןיא רעטעברַא עשידיי ןזָאל

 וצ רעבעוו עשידיי ןזָאלוצ טשינ ןבילוצ עגַארפ יד ףרַאש ןעוועג זיא שזדָאל

 -ַאב ַא ןעמוקעגרָאפ םינינע יד ןגעוװ זיא 1911 ילוי ןיא .ןלוטש-ףמַאד יד

 דָארּפ .םעד ןגעוו ןסולשַאב עקינייא ןעמונעגנָא טָאה סָאװ ,,ק.צ םייב גנוטַאר

 ןבָאה ןטסידנוב עכלעוו טימ ,רעטעברַא עשידיי ןופ ןענייארַאפ עלענָאיסעפ

 ןוא ןענייארַאפ עלַאגעל 8 :ןעוועג טייצ-טכירַאב רעד ןיא ןענייז ,טריפעגנָא

 ,(12) ענליוו ,(8) עשרַאװ : טעטש יד ןיא ןעוועג ןענייז יז .עלַאגעלמוא 5

 ,םינָאלס ,ענדָארג ,קסניוד ,לעמָאה ,קסניּפ (6) קסנימ ,(4) קָאטסילַאיב

 .ערעדנַא ןוא לעדיקס ,קסירב ,קענירק ,קסיװָאקלָאװ

 יד ןופ טייקיטעט רעד ןגעװ טלייצרעד טכירַאב רעד טָאה רעטייוו

 רַאפ ףמַאק רעייז ןגעו ,ןטפַאשלעזעג-רוטלוק ענעדישרַאפ ןיא ןטסידנוב

 ןגעק ,ךַארּפש רעשידיי רעד ףיוא תופידר יד ןגעק ,לוש רעכעלטלעוו-שידיי ַא

 .סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןצנעדנעט עשיטסילַאנָאיצַאנ ןוא עלַאקירעלק יד

 עקיטרָא טימ .ק.צ ןופ ןעגנוטַארַאב 5 ןעמוקעגרָאפ ןענייז טייצ רעד ךשמב

 יד -- ןעגנודניברַאפ ןָא טלַאה .קיצ רעד .םירבח עשידנעלסיוא ןוא רעוט

 ןַארַאפ ךָאנ ןענייז םעד ץוחַא .ןטקנוּפ 30 טימ -- עטקערידמוא ןוא עטקער

 | .רעטרע ערעדנַא לָאצ ַא ןיא סעּפורג

 ןעמיטש 14 טימ ץנערעפנָאק יד טָאה עטַאבעד רעכעלריפסיוא ןַא ךָאנ

 זַא ,טגָאזעג טָאה סָאװ ,עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא ענעטלַאהעגּפָא יירד  ייב

 ןוא "ןבַאגפױא ענייז ןופ ךיוה רעד ףיוא ןענַאטשעג ללכב זיא, .ק.צ רעד

 ךיוא טלַאהטנַא עיצולָאזער יד ."יורטוצ ןוא גנונעקרענָא, טקירדעגסיוא םיא

 -ָאיצַאזינַאגרָא ןפיוא טייקיטעט רעקידרעטייוו רעד ןגעוו ןעגנוזייונָא ייר ַא

 .טיבעג ןשיטילָאּפ ןוא ןלענ

 ןוא עשידיי ןשיוװצ טקילפנָאק םעד טלייטעגסיוא ןעמ טָאה טכירַאב ןופ
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 -ימ ייווצ .רעדנוזַאב טלדנַאהַאב ןינע םעד טָאה'מ ןוא רעטעברַא עשילױּפ

 טָאה גנוניימ ןייא .עטַאבעד רעד ןיא ןרָאװעג טננערבעגסױרַא ןענייז ןעגנונ

 -נוב רעד ןופ עיצולָאזער רעד ֹוצ גנואיצַאב טשיטירק יד טכַארבעגסױרַא

 -עג ןוא גנורעלקפיוא טרידנעמָאקער סָאװ ,(1911 ילוי) גנוטַארַאב רעשיד

 עקיזָאד יד זַא ,ןרָאװעג ןזיוועגנָא זיא'ס .ןענייאראפ עלענָאיסעפָארּפ עמַאזניימ

 רעבירעד -- עגַארפ רעד ףיוא רעפטנע ןשיטקַארּפ ןייק טשינ ןביג ןעלטימ

 -נָא ןוא דנַאטשרעדיװ ןקידתושממ ,ןויטקַא ןַא ןריזינַאגרָא ןעמ ףרַאד

 רעטעברַא עשיליוּפ ןזָאלוצ טשינ ןופ ןעלטימ-ןגעק עקידנכערּפשטנַא ןדנעוו

 -דעש רעד ףיוא ןזיוועגנָא ןבָאה ערעדנַא .ןגייווצ-עיצקודָאוּפ עסיוועג ןיא

 ןרעגרערַאפ זיולב טעװ סָאד זַא ,ךיוא יוװ ,געוו ַאזַא ןופ טייקשלַאפ ןוא טייקכעל

 ןיק ןבעג טשינ טעװ רעכָא ,ןעגנואיצַאב עקיטייזנגעק יד ןפרױַאשרַאפ ןוא

 -ָאזער ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא םעד ןגעוו זיא ףוסל .ןטַאטלוזער עשיטקַארּפ

 וצ -- ץַאוּפָא ןייא .1 -- ןגעק ןעמיטש 14 ןעוועג ןענייז ריא רַאֿפ .עיצול

 עשידיי ןזָאלוצ ןגעק ןפמעק ןלעװ סָאװ ,רעטעברַא יד עלעג רַאפ ןרעלקרעד

 יד ןוא ןעמיטש 8 טימ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא -- ןקירבַאפ יד ףיוא רעטעברַא

 ,ןטלַאהעגּפָא ךיז ןבָאה ערעדנַא

 רעד ןופ ןסולשַאב יד טקיטעטשַאב טָאה עיצולָאזער ענעמונעגנָא יד

 ןפַאש (א :ןטקנוּפ עקינייא ןבעגעגוצ םעד וצ ןוא (1911) .ק.צ םייב גנוטַארַאב

 -ױּפ יד טימ ןעמוקכרוד ןוואורּפ רעטייוו (ב ;ןענייארַאפ עלַאנָאיצַאנרעטניא

 ןטַאטלוזער ןייק וצ ןבָאה ןעגנואימַאב עקיטציא-זיבכ יד םגה ,רעטעברַא עשיל

 עשידיי ןזָאלוצ ןגעק ןפמעק ןלעװ סָאװ ,רעטעברַא יד (ג ;טגנערבעג טשינ

 ןינע םעד (ד ;עלעג יװ ןעלדנַאהַאב ןעמ לָאז ,ןקירבַאפ יד ףיוא רעטעברַא

 .עסערּפ רעשיסור ןוא רעשיליוּפ ,רעשידיי רעד ןיא ןטכיױלַאב טיירב
 ןעגנוטערטסױרַא עריא ןיא זַא; ,ץנערעפנָאק יד טסעפ-טלעטש רעטייוו

 ןלױּפ ןופ עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס יד טָאה עגַארפ רעד ןופ טיבעג ןפיוא

 יד ןופ ןלייטרואראפ עבָארג יד ןבעגעגכָאנ שיטַאמעטסיס (א :עטיל ןוא

 -רָאפ ןפיא רעפטנע סלַא (ב ;סַאלק-רעטעברַא ןופ ןטכיש ענענַאטשעגּפָא

 וצ טביולרעד ךיז יז טָאה ךַאמּפָא ןַא ןגעו רעטעברַא עשידיי יד ןופ גַאלש

 עלַאנָאיצַאנ ענייז ןופ ןגָאזּפָא ךיז לָאז רע טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םייב ןרעדָאפ

 סלַא ןלעטש וצ ןוא -- ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טרפב ,ןטיײקרעדנוזַאב

 ןלָאז רעטעברַא עשידיי יד זַא ,טקילפנָאק םעד ןזייל רַאפ יאנת ןקיטיונ

 עלענָאיסעּפָארּפ ןיא ןטערטניײרַא ןלָאז ןוא גָאטנוז ןרעייפ וצ ןײגרעבירַא

 בילוצ ...".ל.פ.ק.ד.ס ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ לייט ַא ןדליב סָאװ ,ןּפורג

 טײקכעלטרַאװטנַארַאפ יד סָאמ רעסיורג ַא ןיא ײטרַאּפ רעד ףיוא טלַאפ םעד

 -נָאק ןקירעױרט םעד ןזייל וצ ןעגנולעג טשינ טציא-זיב זיא'ס סָאװרַאפ

 טשינ טָאה; .ס.9.9 יד זַא ,טלעטשעגטסעפ ךיוא טָאה ץנערעפנָאק יד .טקילפ

 -ָאד רעד וצ גנואיצַאב עוויטקַא ןוא עמַאזקרעמפיוא גונעג ןייק ןזיװעגסױרַא

 | ."עגַארפמ רעקידנענערב רעקיז

 יד ןגעװ טַארעּפער ַא םורַא ןרָאװעג טריפעג זיא עיסוקסיד עטיירב ַא

 -טַאלּפ-לַאװ רעד ןגעוו ןוא עינַאּפמַאק-לַאװ רעד ןיא .ד.ס רעד ןופ ןבַאגפיוא
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 עכעלטע יב 1 ןגעק ןעמיטש 11 טימ ץנערעפנָאק יד טָאה ףוסל ,םרָאפ

 -לַאװ רעד רַאפ דוסי סלַא ןעניד ןפרַאד סָאװ ,ןזעט ןעמונעגנָא ענעטלַאהעגּפָא

 .םרָאפטַאלּפ

 -לַאװ רעד ןגעװ ןעװעג ךיוא ןענייז עיסוקסיד ַא ןוא טַארעפעד ַא

 12 טימ ןעמונעגנָא טָאה ץנערעפנָאק יד סָאװ ,עיצולָאזער יד .קיטקַאט

 ; םיללכ עכלעזַא טלעטשעגטסעפ טָאה ,ענעטלַאהעגּפָא 2 ייב 2 ןגעק ןעמיטש

 ןלעטשסױרַא ןעמ ףרַאד ,ןטייקכעלגעמ עטסנעלק יד ןַארַאּפ ןענייז'ס ואוו (א

 ןטערטסױרַא .ד.ס יד ףרַאד גנַאגילַאװ ןטשרע ןיא (ב ;ןטַאדידנַאק ,ד.ס

 יב (ג :ןעײטרַאּפ ערעדנַא טימ ןכַאמּפָא ןייק ןסילש טשינ ןוא קידנעטשבלעז

 ןעײטרַאּפ עלענָאיציזָאּפָא טימ ןכַאמּפָא ןרעו ןסָאלשעג ןענעק ןלַאװ-ךיטש

 לֵאפ ןיא זיולב ןטַארקָאמעדילַאיצָאס-טשינ ןרעוו טציטשעג ןענעק'ס ןוא

 ילַאװ ןטשרע ןיא בא (ד ;הנכט רעקידהאמ-ץרַאװש רעכעלקריוװ ַא ןופ

 -ָאיציזָאּפָא יד ןופ טייהרעמ עטולָאסבַא ןַא טַאדידנַאק .ד.ס רעד טמוקַאב גנַאג

 ;ןציטש וצ םיא ןרעדָאפ וויטַאמיטלוא ערעדנַא ןופ ןעמ ףרַאד ,ןעמיטש עלענ

 ןגעו ןכַאמּפָא ןיא ןטערטנײרַא .ד.ס ןענעק ןלַאװ עלַאינרעבוג יד ןיא (ה

 יד ןופ רעטכער טשינ ןענייז סָאװ ,ןעיײטרַאּפ טימ ןטַאדנַאמ יד ןופ גנולייטעצ

 יז זַא ,ןדלעמ ןפרַאד ןטַאדידנַאק עלענָאיציזָאּפָא עשיאייטרַאּפמוא .,ןטעדַאק

 -עיצילַאָאק ,טכערילַאװ עשיטַארקָאמעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןקידיײטרַאפ ןלעוו

 "וצסיוא סיוא טמוק'ס ןעוו (ו ;גנוקיטכערַאבכיײלג עלַאנָאיצַאנ ןוא טייהיירפ

 -רעדנביוא יד ןכערּפשטנַא עדייב ןוא ןטַאדידנַאק עשידיי 2 ןשיווצ ןביילק

 סָאװ ,םעד ןציטש רענעמילַאװ עשידנוב יד ןפרָאד ,ןעגנוגנידַאב עטנָאמ

 .ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טכער יד רַאפ ןפמעק וצ בייחתמ ךיז זיא

 עשיטסילַאיצָאס יד ןגעוו ןטַארעּפער 2 טרעהעגסיוא טָאה ץנערעפנָאק יד

 עגַאל רעד ןגעוו םענייא :ןלָאװ-עמוד עטנָאנ יד טימ תוכייש ןיא ןעײטרַאּפ

 סיר רעלענָאיצקַארפ רעד טפיטרַאפ ךיז טָאה'ס ואוו ,ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןיא

 עשילוּפ 2 יד ןגעוו ןטייווצ םעד ,גנוטלַאּפש רעלעמרָאפ ַא ייב טלַאה'ס ןוא

 "עגרָאפ טָאה דנוב רעד .(עציוועל) .ס.9.9 ןוא .ל.פ.ק.ד.ס --- ןעײטרַאּפ .צָאס

 .ס.פ.פ יד .ןלױּפ ןיא ןעיײטרַאּפ .צָאס יירד עלַא ןופ קָאלבילַאװ ַא טגייל

 ןעװעג זיולב זיא עטצעל יד .טשינ -- .ל.פ.ק.ד.ס יד ,ןעוועג םיכסמ טָאה

 -נייא ץנערעפנָאק יד טָאה עטַאבעד ַא ךָאנ .ךַאמּפָא ןשינכעט ַא ףיוא טיירג

 ןגעוו ןוא .ּפ.ַאד.ם.ר ןיא עגַאל רעד ןגעוו עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא קימיטש

 דיז טגָאז סָאװ ,עיצולָאזער רעד ןופ לייט רעד) .3 ןגעק 14 טימ --- ןלױּפ

 -עגּפָא 2 ייב 3 ןגעק ןעמיטש 12 טימ --- .ס.פפ טימ קָאלב ַא רַאפ סױרַא

 .(ענעטלַאה
 עװיטיזָאּפ ַא ןעמונרַאפ טרעוו .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןגעוו עיצולָאזער רעד ןיא

 ןלעטשפיוא קירוצ ךיז טימַאב סָאװ ,טעטימָאק-ריזינַאגרָא םוצ גנולעטש

 טלייטרוארַאפ ןרעוו'ס ;ןעגנוטכיר עלַא ןעיצוצ ךרוד טײקינײא-יײטרַאּפ יד

 גנוטלַאּפשעצ ַא עינַאּפמַאק-לַאװ רעטנָאנ רעד ןיא ןגָארטוצנײרַא ןוואורּפ עלַא

 סעיצַאזינַאגרָא .ד.ס עלַא ןופ בוח ַאק זיא'ס ;סַאלק-רעטעברַא ןופ ןעייר יד ןיא

 .ד.ס עלעלַארַאּפ ןייק ןרעװ טזָאלרעד טשינ ןלָאז'ס ןעלטימ עלַא ןעמענוצנָא
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 רעטנָאנ רעד וצ ןטַאגעלעד 4 טלייועגסיוא ךיוא טָאה'מ) ."ןרוטַאדידנַאק
 ,םעדעמ .וװ :ןעוועג ןענייז ייז .ּפ.ַאד.ס.ר רעד ןופ ץנערעפנָאק רענײמעגלַא
 ,(שטיװָאמַארבַא ,ר ןוא ןייטשנייוו .א ,רעביל .מ

 ןקידנעטשלופ ַא רַאפ סױרַא ךיז עיצולָאזער יד טגָאז ,ןלױּפ ךייש סָאװ

 ךעלגעמ ןייז טשינ טעװ סָאד ביוא ..ל.פ.ק.ד.ס ןוא .ס.פ.פ ,דנוב ןופ ךַאמּפָא
 ןגעוו תוחּפה-לכל ךַאמּפִא ןעמַאזניימעג ַא וצ ןבערטש ןעמ לָאז ,ןריפוצכרוד

 -ױּפ -שידיי עטפרַאשרַאפ יד ייב) קיטכיו רַאפ קידנטלַאה .,ןטַאדידנַאק יד
 ןשיליוּפ ןופ גנוטערטסױרַא ענעסָאלשעגנעמַאזצ רעמ ַא (ןעגנואיצַאב עשיל
 "וצ קיסעמקעוװוצ רַאפ ץנערעפנָאק יד טלַאה; ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןוא
 ןטערטניײירַא סעיצַאזינַאגרָא יירד עלַא ןופ ךַאמּפָא ןשינכעט םעד טימ ןעמַאז
 עמַאזניימעג ןלעטשסיױרַא םייב, .".09.9 רעד טימ ךַאמּפָא ןרעגנע ןַא ןיא

 יד ףיוא ןייז םיכסמ טשינ דוב ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ןענעק ןטַאדידנַאק
 -עגּפָא ךיז ןטלָאװ סָאװ ,ןטַארקָאמעדילַאיצָאס עכלעזַא ןופ ןרוטַאדידנַאק
 . "ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טכער יד עמוד ןיא ןקידייטרַאפ וצ טגָאז

 זיא סָאד .טעטימָאק-לַארטנעצ רעיינ ַא ןרָאװעג טלייועגסיוא זיא ףוסל
 ףרַאד טוטַאטס ןטיױל םגה ,אפוג .ק.צ ןופ גַאלשרָאפ ןטיול ןרָאװעג ןוטעג

 סע ןעמ טָאה טריוװיטָאמ .ץנערעפנָאק ַא טשינ ןוא רָאפנעמַאזװצ ַא ןוט סָאד
 ןוא רָאי 6 קעװַא ןיוש ןענייז רָאפנעמַאזוצ ןט7 םעד טניז סָאװ ,םעד טימ
 ןטַאגעלעד ייר ַא .ןעגנורעדנע ענעדישרַאפ ןעמוקעגרָאפ ןענייז טייצ רעד רַאפ
 -ַאב זיא 7 ןגעק ןעמיטש 8 טימ .גַאלשרָאפ ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז ןבָאה
 טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןלַאװ יד ןיא ..ק.צ םעיינ ַא ןלייוו ָאי ןרָאװעג ןסָאלש
 ,טַאטשנעזײא .א ,רעביל .מ :ןײרַא ןענייז .ק.צ םעיינ ןיא .ןטַאגעלעד עלַא
 ןיא עיצַאטּפָאָאק ךרוד ןענייז רעטעּפש) סעפַאר .מ ,ןייטשנייוו .א ,רעסָארג .ב
 .(ךילרע .ה ןוא שטיװעלַאכימ .ב ןײרַא םיא

 רעט8 רעד ןרעוו ןפורעג לָאז'ס זַא ,ןסָאלשַאב ךיוא טָאה ץנערעפנָאק יד
 ,(** דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ

6 
 א

 -ַאפ ןיא רעטסוש עשינַאכעמ עשידיי ןזָאלצ טשינ ןופ עגַארפ יד

 ןיא זיא ןרָאי ענעי ןיא .טײקמַאזקרעמפיוא ךס ַא ןפורעגסיױרַא טָאה ןקירב

 ןיא טעברַא-ןישַאמ וצ טעברַא:-טנַאה ןופ גנַאגרעביא ןַא ןעמוקעגרָאפ עשרַאװ

 -קרעוו:םייה עניילק יד ןטיברַאפ ןבָאה ןקירבַאפ עסיורג .ךַאפ-רעטסוש

 ןוא םירחוס עשידיי ןעוועג ןענייז ןקירבַאפ יד ןופ רעמיטנגייא יד ,ןטַאטש

 .ןזָאלנײרַא טלָאװעג טשינ ייז ןבָאה רעטעברַא עשידיי רעבָא ,ןטנַאקירבַאפ

 -- טפירשטייצ רעשידנוב ַא ןיא רימ ןענעייל -- ןדיי-םירחוס עבלעז יד;

 עשידיי טימ רעלטימרַאפ עשידיי טעברַאעג רעירפ ןבָאה'ס עכלעוו רַאפ

 -ַאפ ענעגייא ןַא ןענעפע ייז רָאנ יוװ ,ךיילג םעד ןגעוו ןסעגרַאפ ,רעטעברַא

 עשידי-טשינ .טעברַא ןָא ןביילברַאפ רעטעברַא ענעגייא ערעייז .קירב

 -עג ָאד ןבָאה ןטנַאקירבַאפ עשידיי יד ."ץַאלּפ רעייז ןעמענרַאפ רעטעברַא

589 



 "רַא יד ןעמונרַאפ ןבָאה עכלעװ ,רעטעברַא עשיליוּפ יד ייב ףליה ןענופ

 רימ ןענעייל -- ןרָאי עגנַאל ידע .רעטסוש עשידיי יד ןופ רעצעלּפ-סטעב

 ךעלסילשסיוא טעמכ ןעוועג זיא רעטעברַא רעשידיי רעד ןעוו -- םעד ןגעוו

 ךעלסילשסיוא טעמכ ןעוועג זיא רעטעברַא-קירבַאפ רעד ןוא רעקרעװטנַאה ַא

 .ןרוּפש עפיט רעייז רעטעברַא ליפ ןוא ליפ ייב טזָאלעג ןבָאה ,טסירק רעד

 ,טעברַא-קירבַאפ רעד ףיוא ןקוק ןעמונעג ןבָאה רעטעברַא עכעלטסירק ליפ

 רעקיזָאד רעד טָאה קָאטסילַאיב ןיא; ..."הקוח רעקיבייא רעייז ףיוא יו

 עשידיי יד ןשיוװצ ןסױטשנעמַאזוצ עטספרַאש ייר ַא וצ טכַארבעג לייטרוארָאפ

 יד ךיז ןענעגעגַאב לייטרוארָאפ ןקיזָאד ןטימ .רעטעברַא עשידיי-טשינ ןוא

 ןבָאה םיטַאבעלַאב יד .רעטרע ערעדנַא ליפ ןיא ךיוא רעטעברַא עשידיי

 .ןסערעטניא ערעייז רַאפ ןפוא ןטסעב ןפיוא ןצונוצסיוא םיא טנרעלעגסיוא ךיז

 ןוא עשידיי יד ןשיווצ עצעה ַא ןפַאש וצ ףיוא ןדָאב רעטסעב רעד זיא סָאד

 ('* "רעטעברַא עשידיי:טשינ
 ןגעק סױװַא טערט -- עמיטש עיינ יד -- טפירשטייצ עשידנוב עבלעז יד

 ןופ רעריפ רעד ,יקסרַאװ ףלָאדַא סָאװ ,טקילפנָאק םעד ןגעוו ןעלקיטרַא יד

 טָאה יקסרַאװ .סָאלג ינלָאװ לַאנרושז-ייטרַאּפ ןיא טקורדעגּפָא טָאה ,9.ק.ד .ס

 עקיניזטסואווַאבמוא יד ןופ ןלייטרוארָאפ יד טשינ; :ןביירש וצ טביולרעד ךיז

 -םיגהנמ ןוא עזעיגילער ,טײקנענַאטשעגּפָא יד רָאנ ,רעטעברַא עשיליוּפ

 זַא ,םרוג ןענייז אפוג רעירַאטעלָארּפ עשידיי עסַאמ רעד ןופ ןלייטרוארָאפ

 -קודָארּפ-דנַאל רעד ןופ ןגייווצ עטסקיטכיוװ יד ןופ ןפרָאװעגסױרַא ןרעוו ייז

 -עגּפָא רעייז ךרוד זַא ,ןייטשרַאפ ןפרַאד רעטעברַא עשידיי יד; .,."עיצ

 ַא יז ןלעטש תבש רעייז טימ ןוא רוטלוק רעשידיי רעד טימ טייקטרעדנוז

 רעשידײי רעד ןגעװ ןוא ..."עיצקודָארּפ רעד ןוא ךיז ןשיווצ ןַאקרַאּפ

 -עדינרעד רעייז ןופ ןדָאב ןפיוא ןסקַאװעגסיױא ,ןָאגרַאשז רעד; : ךַארּפש

 טעװא גנולקיװטנַא עשיטסילַאטיּפַאק יד .?טײקשירַאברַאב ןוא הדירי ,גנור

 דָארּפ רעשילױוּפ רעד ןוא ?טײקשירַאברַאב ןופ טלוק ןקיזָאד םעד ןרעקסיוא

 ןרעװ ןלעוװ ייז ןֹוא רעטעברַא עשידיי יד ךיז וצ ןעיצנײרַא טעװ טַאירַאטעל

 טעװ טלָאמעד .רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ רעשיליוּפ רעד ןופ רעמענלײטנָא

 "טייצ עשידנוב יד טרעפטנעעג טָאה םעד ףיוא .ןייפ ןוא טוג ןייז ץלַא ןיוש

 ןקעטש ,ןגַארפ עטגָאטיײװעגנָא ףיוא זַא ןרעפטנע סָאװ יד זַא ,טפירש

 יז ."ןליײטרוארָאפ עזַאושזרוב ןופ עטָאלב ןיא ןרעיוא יד רעביא ןילַא,

 ,"סַאג רעשידיי רעד ףיוא רָאפ טמוק סָאװ ,ץלַא וצ ביוט ןוא דנילב ןענייז

 ,ןרָאטַאלימיסַא עשידיי יד ןופ םיטש עטנַאקַאב יד זיא םיטש סיקסראוו

 ביוא זַא -- טגערפעג טפירשטייצ עשידנוב יד טָאה -- ןזייוורעד ןעמ ףרַאד;

 ,רעטעברַא ןשידיי םעד ןעמענוצוצ ןעניול טשינ טעװ ַאושזרוב ןשידיי םעד

 -ייונסיוא ףיוא ןענעק וליפא טעװ רע ביוא ,ןפלעה טשינ ןטצעל םעד טעװ

 עלַא ךיוא רָאנ ,גָאטנוז זיולב טשינ ןרעייפ טעװ ןוא שטיוועקצימ ץנַאג קינ

 ?"ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ עקילייה

 םענעּפָא ןַא ףיוא רעפטנע ןַא ןעוועג ןענייז "תוצע עטוג; סיקסרַאוװ

 ןופ ןַאגרָא ןיא טקורדעגּפָא ןבָאה רעטעברַא-רעטסוש עשידיי יד סָאװ ,ווירב 7
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 יד ןבָאה עגַאל עשיטקַאפ יד ןרעלקפיוא ןכָאנ ,סָאלג ינלָאװ -- ,ל.9.ק.ד.ס
 רעצנַאג רעד זַא ,עשיליוּפ יד וצ טדנעװעג ךיז רעטעברַא-רעטסוש עשידיי
 עשידיי ןוא עשיליוּפ יד ךרוד ןרעו טכַארטַאב םַאזניימעג לָאז טקילפנָאק

 ,ןפוא ןשירַאטעלָארּפ-שירבח ַא ףיוא ןרעוו טזיילעג לָאז ןוא רעטעברַא

 ןפורעגפיונוצ דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה 1911 ילוי ןיא
 יד .עגַארּפ רעד ןגעוו רעוט-יײטרַאּפ עקיטכיוו ןופ גנוטַארַאב עלעיצעּפס ַא
 ןזָאלוצ טשינ רעדָא ןּפטשסױרַא םייב זַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה גנוטַארַאב
 יד ןופ גנובערטש יד לָאר עסיורג ַא טליּפש רעטעברַא עשידיי הליחתכל

 -טסואווַאב-טשינ ךרוד רעטעברַא עקיניזטסואווַאב ןטייברַאפ וצ ןטנַאקירבַאפ
 טימ רעטעברַא עשידיי ןטייברַאפ ןופ םרָאפ יד ןָא טפָא טמענ סָאד ןוא עקיניז
 וצ עיצידַארט עטלצרָאװעגנײיא יד ךיוא טליּפש לָאר עסיורג ַא ,עשידיי-טינ
 רעד .עיצַאנ ןייא ןופ רעטעברַא ןופ הקזח ַא יװ ןכַאפ עסיוועג ןטכַארטַאב
 יד ןשיווצ ןכַאמּפָא עקיטייזנגעק ךרוד ןרעוו טזיילעג קירעהעג ףרַאד ןינע
 .רעטעברַא עשידיי ןוא עשיליױּפ

 עמַאזניימעג ַא ןפַאשעג ןעמ טָאה סעיסוקסיד ןוא ןעגנוטַארַאב עגנַאל ךָאנ
 עכלעוו ,רעטעברַא:רעטסוש עשינַאכעמ עשידיי ןוא עשיליוּפ ןופ עיסימָאק
 -םדוק ןעמ זומ קירבַאפ עשינַאכעמ עיינ ַא ןענעפע םייב זַא ,ןסָאלשַאב טָאה
 רעירפ ןבָאה עכלעוו ,עיצַאנ ןופ דישרעטנוא ןָא ,רעטעברַא עלַא ןעמענוצ לכ

 יד זיא ךיג רָאג ,ןטַאטשקרעװ:טנַאה יד ןיא טעברַאעג עמריפ רעבלעז רעד ייב
 ןופ ןענייז ןטַאטלוער עשיטקַארּפ ןייק ןוא קיטעטמוא ןרָאװעג עיסימָאק
 .ןעמוקעגסורַא טשינ םעד

 עירטסודניא-ליטסקעט רעד ןיא ןעוועג ךיוא ןענייז ןטקילפנָאק עכעלנע
 טָאה ָאד ךיוא .רעטרע ערעדנַא ןוא ץינַאיבַאּפ ,שזדָאל ,קָאטסילַאיב ןיא --
 -ַאב טשינ ןלָאז רעטעברַא עשידיי יד זַא ,ןקריוו וצ טימַאב ךיז דנוב רעד
 -נעטשרַאפ ַא ךרוד ןרעו טקיטייזַאב לָאז טקילפנָאק רעד ןוא ןרעוו טהלווע

 אי" רעטעברַא עשיליוּפ ןוא עשידיי ןופ גנוקיד
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 עמוד רעטרעפ רעד וצ עינַאּפמַאקילַאוװ יד 0

 טקידנעעג טָאה עמוד-הכולמ עטיוד יד יו םעד ךָאנ דלַאב ,1912 רעמוז

 דנַאלסור ןיא ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עלַא רַאפ ךיז טָאה ,ץנעטסיזקע ריא

 ןבָאה יירפ ץנַאג .ןלַאװ עיינ יד וצ ןעגנוטיירגוצ ןופ הפוקת ַא ןבױהעגנָא

 -ַאוטיס יד .ןעגנוריּפורג עטכער יד זיולב עיצַאטיגַא-לַאװ יד ןריפ טנעקעג

 -ניגמוא סרעדנוזַאב .ערעווש ַא ןעוועג זיא ןעיײטרַאּפ-רעטעברַא יד ןופ עיצ

 רעד ףיוא עינַאּפמַאקילַאװ רעד ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןעוועג ןענייז קיטס

 ןופ טקעמעגסיוא ןלַאפ ליפ ןיא סעיסימָאק-לַאװ יד ןבָאה ָאד .סַאג רעשידיי

 -לענָאיציזָאּפָא ןופ עיצַאטוּפער ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןענָאזרעּפ סעטסיל יד

 ןוא ןריטסערַא עיצַארטסינימדַא יד טגעלפ טעטש ייר ַא ןיא .עטמיטשעג

 ענליוו ןיא .ןעײטרַאּפ עקניל יד ןופ ןטַאדידנַאק עכעלנײשרַאװ ןקישסױרַא

 ,יקסנַאשזָאג לאומש ןרָאװעג טריטסערַא עינַאּפמַאק-לַאװ רעד ברע ךָאנ זיא

 רעד וצ טַאדידנַאק ַא יו טלעטשעגסױרַא טַאהעג טָאה דנוב רעד ןעמעוו

 ןעגנומיטש יד ךיוא ןעוועג ןענייז קיטסניגמוא .עמוד רעטירד ןוא רעטייווצ

 טּפעװעגסיױא טַאהעג טשינ ךָאנ ךיז טָאה עיטַאּפַא יד ,ןסַאמ עטיירב יד ייב

 ןוא ללכב ןגַארפ עשיטילָאּפ וצ סערעטניא רעד .סַאג רעשידיי רעד ףיוא

 -נוב יד ןבָאה רַאפרעד .רעּפַאנק ַא ןעוועג זיא טרפב עמוד-הכולמ רעד וצ

 ַא רַאפ סָאװ ןרעלקוצפיוא עבַאגפיוא רעטשרע רעייז רַאפ ןטלַאהעג ןטסיד

 .ןבעל ןכעלגעט-גָאט םעד ףיוא ןטַאטלוזער-לַאװ יד ןבָאה ןענָאק סע גנוקריוו

 -טנורג יד טרילומרָאפ קַאװטיל .א טָאה לקיטרַא ןכעלריפסיוא ןַא ןיא

 -כיילג רעשידיי רַאפ ןפמעק? .עינַאּפמַאק-לַאװ רעשידנוב רעד ןופ ןּפיצנירּפ

 ןצנַאג ןופ עבַאגפיוא יד סיוועג זיא -- ןבירשעג רע טָאה --- גנוקיטכערַאב

 ,יז ןרילומרָאפ ,גנורעדָאפ עקיזָאד יד ןלעטשסױרַא רעבָא ;טַאירַאטעלָארּפ

 יעברַא רעדנעלסור רעד ןופ גנוזָאל ַא ןרעוו לָאז יז זַא ,םעד ףיוא ןײטשַאב

 ןופ רעייטשרָאפ יד זיױלב ןענָאק סָאד -- ןצנאג ןיא עיטַארקָאמעד-רעט

 -- עגַארפ-סנבעל עטקעריד ַא זיא סָאד ןעמעוו רַאפ ,ןסַאמ-רעטעברַא ענעי

 זַא ,ןטלַאהעג טָאה קַאװטיל .א .?עיטַארקָאמעד-רעטעברַא עשידיי יד זיולב

 יד ןסַאּפוצ; ןעימַאב ךיז ףרַאד רע :עבַאגפיוא עטלּפָאט ַא טָאה דנוב רעד

 רעפסָאמטַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד וצ עיניל עשירַאטעלָארּפ ענײמעגלַא

 רעד רַאפ ןעגנורעדָאפ עשידיי ןטעברַאסיוא; ןוא "?סַאג רעשידיי רעד ףיוא

 -עג רע טָאה --- קיטיונ זיא סע ."טַאירַאטעלָארּפ ןצנַאג ןופ םרָאפטַאלּפ-לַאװ

 -ַאטיגַא רעד ןופ םענרַאפ םעד ךעלגעמ רָאנ זיא'ס יו ןרעטיירברַאפ וצ --- ןבירש

 ןייג טשינ ןוא ןעגנוזָאל ענעגייא רעטנוא ןריפ יז ףרַאד ןעמ רעבָא ,עיצ

 געוו םעד ףיוא לייוו .רעלייוו יד ייב ןייז ןח-אשונ ידכ ,ןסימָארּפמָאק ףיוא
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 -לַאװ יד ."ןרילרַאפ ךיז סיוועג רעבָא ,ןעניוועג ןעמיטש רשפא ןעמ ןעק;

 -ײמעגלַא (1 :ןטקנוּפ-טּפיױה יירד ןופ ןענַאטשַאב זיא דנוב ןופ םרָאפטַאלּפ
 טייהיירפ --- טייחיירפ-עיצילַאָאק (2 ,טכערלַאװ עטקעריד ןוא עכיילג ,ענ
 עלַאנָאיצַאנ ןוא עכעלרעגריב (3 ;זעגנולמַאזרַאפ ןוא ןעניײארַאפ ,ןקיירטש ןופ

 -םדוק ןוא דנַאלסור ןיא ןעניואוו סָאװ סעיצַאנ עלַא רַאפ גנוקיטכערַאבכיײלג

 -כעלשטנעממוא ,עטסערג יד; -- ןדיי רַאפ בשומה-םוחת םעד ןפַאשּפָא לכ

 ,('ז"ןדיי רַאפ טריטסיזקע סָאװ ,גנוצענערגַאב עטס
 "כרוד קיטכיוו ןעוועג טלָאוװ'ס זַא ,ןטלַאהעג טָאה דנוב ןופ .ק.צ רעד

 -עפָאה עסיורג ןייק טָאה רע רעבָא ,עמוד ןיא טַאטוּפעד ןשידנוב ַא ןריפוצ
 קיניײװ ןבעגעג טָאה ץעזעגילַאװ רעד .,טגיײלעג טשינ םעד ףיוא ןעגנונ
 ןטסילַאיצָאס עשידיי רַאפ רעקינייו ךָאנ ןוא ,ללכב ןדיי רַאפ ןטייקכעלגעמ

 ןופ קיגנעהּפָאמוא ,ןײלַא עינַאּפמַאק-לַאװ יד זַא ,רָאלק ןעוועג רעבָא זיא'ס
 ,טרָאד סרעדנוזַאב ,גנוטײדַאב עשיטילָאּפ עסיורג ַא טָאה ,ןטַאטלוזער עריא
 עשיטסילַאיצָאס ערעדנַא טימ ןקינײארַאפ וצ ךיז ךעלגעמ ןעוועג זיא'ס ואוו
 ,מ -- ןטַאדידנַאק עכעלטע טלעטשעגסױרַא טָאה דנוב רעד .ןעײטרַאּפ
 ,לעמָאה ןיא ןָאסנָארַא .ג ןוא ענווָאק ןיא ןָאסירוא .י ,ענליוו ןיא סעפַאר

 ןעמיטש טנעצָארּפ 40 ןעמוקַאב טַאדידנַאק רעשידנוב רעד טָאה ענליוו ןיא
 -ןרעניא ןופ עגַארפנָא ןַא ןעוועג םרוג טָאה סָאװ ,עירוק רעטייווצ רעד ןיא
 עסיורג יד ךיז טרעלקרעד סָאװ טימ רָאטַאנרעבוג רענליוו םייב רעטסינימ

 ןיא עיצַארטסינימדַא-גנוריגער יד טָאה ענווָאק ןיא .דנוב ןרַאפ ןעמיטש לָאצ
 -וא טַאקָאװדַא טַאדידנַאק רעשידנוב רעד זַא ,טרעלקרעד ןלַאװ יד ןופ גָאט
 -ַאב רע טָאה םעד ףיוא טקוקעג טשינ .טכער-לַאװ ןייק טשינ טָאה ןָאסיר
 ךָאנ .עירוק רעטייווצ רעד ןיא ןעמיטש ענעבעגענּפָא יד ןופ לטירד ַא ןעמוק
 רעד גנוטייצ רעד ןיא לקיטרַא ןַא טקורדענּפָא ןָאסירוא .י טָאה ןלַאװ יד
 זַא ,"ינּפ עשידיי רענוװָאק יד טקידלושַאב טָאה רע ןכלעוו ןיא ,דניירפ
 ייז ןבָאה םעד רַאפ טייצ ַא .טכער-לַאװ ןייז ןעלסּפ ןיא טנַאה ַא ןבָאה ייז
 ןרידידנַאק וצ טכער ןייק טשינ טָאה ןָאסירוא זַא ,העידי ַא טײרּפשרַאפ
 טימ זיא רע םגה ,טכַאמ רעד ןוֿפ רעייטשרָאפ וצ טגָאזעג ךיוא סָאד ןוא
 טשינ ךיז ייב ןָאק ךיא; .גנֹונדרָא ןיא קידנעטשלופ ןעוועג טכער-לַאװ ןייז
 -געק עניימ ןגָאז וצ --- טַאדידנַאק רעשידנוב רעד ןבירשעג טָאה --- ןלעוּפ
 ףיט רעבָא ןיב ךיא ,'וטעג טכערמוא סָאד ןבָאה טנעה ערעייא :רענ

 ערעזנוא' :ןגָאז וצ ןביולרעד טשינ ךיז ןלעװ ייז ךיוא זַא ,טגייצרעביא
 וַא ,טקידלושַאב ךיוא יז טָאה רע ?.ןעוװעג טשינ ייברעד ןענייז טנעה
 עשינכעט יד ןיא רעיײטשרָאפ עשידנוב ןייק טזָאלעגנײרַא טשינ ןבָאה ייז
 ,(=* סעיסימָאק-לַאוו

 ןלַאװ יד ןיא טקילײטַאב ךיז וויטקַא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד
 .רעטרע ערעדנַא לָאצ ַא ןיא ךיוא ןטַאדידנַאק ענעגייא טלעטשעגסױרַא ןוא
 יד וצ טסַאּפעגוצ ןייז טפרַאדעג ןבָאה עינַאּפמַאק-לַאװ רעד ןופ ןעמרָאפ יד
 ערעדנוזַאב ןיא ןדישרַאפ ןעועג ייז ןענייז רַאפרעד ;ןעגנוגנידַאב עלַאקָאל
 ןיא עיצַאטיגַא-לַאװ יד ןגָארטעג טָאה רעטקַארַאכ ןקיטרַאנגײא ןַא .ןטנגעג
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 רעד ןיא טעברַא ןייז ןריפ וצ ןעגנואווצעג ןעוועג דנוב רעד זיא ָאד ,ןליוּפ
 -ָאד יד ןגעוו .םזיטימעסיטנַא ןטעוװװעדליוװעצ ןופ רעפסָאמטַא רעקידנקיטש
 עכלעוו ,עיצקַאער עלַאיצַאס יד; :שטיװעלַאכימ .ב טניירש ןעגנומיטש עקיז
 ייב ןפורעגסױרַא טָאה גנוגעװַאב-רעטעברַא עטריזינַאגרָא עקינָאגנַאל יד
 -לעוו ,םזיטימעסיטנַא רעשימָאנָאקע רעד ןוא ..,עיזַאושזרוב רעשילוּפ רעד
 -עגפיוא-יינ רעד ייב טפרַאשרַאפ רָאי קילטנעצ ןטצעל םעד ךיז טָאה רעכ
 ַאזַא ןפַאשַאב ןבָאה ...עיזַאושזרוב-לטימ ןוא -ןיילק רעשיליוּפ רענעמוק
 ,(*??םזילַארעביל ןשילױוּפ םענייר ןדעי טקיטשרעד טָאה עכלעוו ,רעפסָאמטַא

 קורדסיוא ןטסטלוב ריא ןענופעג טָאה עיגָאגַאמעד עשיטסילַאנָאיצַאנ יד
 (רעשיקעדנע) רעשיטַארקָאמעדילַאנָאיצַאנ רעד ןופ עיצַאטיגַא-לַאװו רעד ןיא
 -מעטסָאּפ; יד ךיוא .עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא רענענייא ריא ןוא ײטרַאּפ
 ןגעק ןטערטעגסױרַא טעּפמיא ןדליוו טימ ןענייֵז (ןטסיסערגָארּפ) ?סעצווָאּפ
 -טצַאװטיל,) ןצנעדנעט עשירָאטַאקיפיסור ןיא טקידלושַאב ייז ןבָאה ןוא ןדיי
 עיגָאלָאעדיא עקיטרַאנגיײא ןַא ןסקַאװעגסיױא זיא ןדָאב ןשיליוּפ ןפיוא .("ָאװ
 ."םזיטימעסיטנַא רעוויסערגָארּפ , --

 ןליו םעד דנוב םייב טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ טָאה טקַאפ רעקיזָאד רעד
 תוחוכ עשיטסילַאיצָאס עלַא ןופ טנָארפ-לַאװ ןטקיניײיארַאפ ַא ןלעטשוצפיוא
 ןעײטרַאּפ יירד ןופ קָאלב-לַאװ ַא ןפַאש וצ ןגָאלשעגרָאפ טָאה רע .ןליוּפ ןיא
 ,םכסה ַא ןבעגעג טָאה .0.9.9 יד .(עציוועל) .ס.9.9 ןוא .ל.ּפ.ק.ד.ס ,דנוב ---
 -רָאפ ןשידנוב ןפיוא רעפטנע ןיא טָאה עטצעל יד ,טשינ -- .ל.9.ק.ד.ס יד
 ,ךַאמּפָא ןשינכעט ַא ףיוא ןייז םיכסמ זיולב ןעק יז זַא ,טרעלקרעד גָאלש

 עמַאזניימעג ,םרָאפטַאלּפילַאװ עמַאזניימעג) קָאלב-לַאװ ַא ףיוא טשינ רעבָא
 זיולב קָאלבילַאװ ַא ןסָאלשעג רעבירעד טָאה דנוב רעד .(.ג.ד.א ןטַאדידנַאק

 ךַאמּפָא םעד ןבָאה ןעײטרַאּפ עדייב ןופ ןעמָאנ ןיא .(עציוועל) .ס.9.9 טימ
 דצמ (רעסָארג .ב) רעצלעז .ב ןוא (ןייטשנייו) שטיװעלימכַאר .א : ןסָאלשעג
 (ַאקסטושָאק ַאירַאמ) ַארעװ ,(ץיוורוה ןַאילימיסקַאמ) יקצעלאוו .ה ,דנוב םעד

 ..ס.פ.פ דצמ (יקסלַאװָאק ווַאלסידַאלװ) ךעשזג ןוא

 טריקיטירק ןרעדנַא ןשיוצ טָאה קָאלב-לַאו ,צָאס ןופ ףורפיוא רעד
 עשיטימעסיטנַא יד טריקסַאמעד .ןעגנוריפורג עכעלרעגריב עשיליוּפ יד
 רעד יבגל קיטילָאּפ עקידהענכה רעייז ,סעקעדנע יד ןופ ןעגנוטערטסיױרַא
 ןופ .ןדיי יד יבגל ןעײגַאב ייז סָאװ תולווע יד ףיוא ןזיוועגנָא ןוא גנוריגער
 -ללכ ןשידיי ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז ףורפיוא רעד טָאה טייז רעטייווצ רעד
 -לַאה רעקידכעבענ רעד ףיוא ןרָאװעג ןזיװעגנָא זיא ייברעד .,קָאלב-לארשי
 .עמוד רעקידרעירפ רעד ןיא ןטַאטוּפעד עשידיי עכעלרעגריב יד ןופ גנוט
 -ָאס יד טלעטשעגנגעקטנַא טרעוװ םזילַאנָאיצַאנ ןשידיי ןוא ןשיליוּפ םעד
 -עגסױרַא יד ןשיװצ .,סַאלק-רעטעברַא ןשידיי ןוא ןשיליוּפ ןופ טעטירַאדיל
 ןפַאשּפָא ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןעוועג ךיוא ןענייז ןעגנוזָאל עלעוטקַא עטקור
 ,ןטעטילַאנָאיצַאנ ערעדנַא ןוא ןדיי ,ןקַאילָאּפ יבגל ןעגנוצענערגַאב עלַא

 ךַארּפש-רעטומ רעד רַאפ טכער ,גנוקיטכערַאבכײלג עלַאנָאיצַאנ ןריפנייא
 .ןדיי רַאפ בשומה-םוחת םעד ןפַאשּפָא ןוא
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 רעד ןיא זַא ,טגָאזעג ןעוועג זיא ןעײטרַאּפ עדייב ןשיווצ ךַאמּפָא ןיא
 -רָאפ ןרעװ טלייועג ךיוא ןפרַאד שזדָאל ןוא עשרַאװ ןיא עירוק-רעטעברַא

 עירוק רעשיטָאטש רעד ןיא ,ןטסידנוב -- רעטעברַא עשידיי ןופ רעייטש
 ןןטעטילַאנָאיצַאנ עדייב ןופ ןטַאדידנַאק ןלעטשוצסיורַא ןעימַאב ךיז ןעמ ףרַאד
 זַא ,ּפיצנירּפ םייב ןטלַאה ךיז ףרַאד קָאלב ןופ עיסימָאק-לַאװ עלַארטנעצ יד

 ןשילױּפ ןופ יא רעייטשרָאפ עטקעריד ןייז ןלָאז ןטַאדידנַאק יד ןשיװצ
 ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ יא

 -ָאס רעד טימ גנוקידנעטשרַאפ-לַאװ ַא ןסָאלשעג ךיוא טָאה דנוב רעד

 ,רענליו ףיױא לח ןעוועג זיא ךַאמּפָא רעד) עטיל ןופ עיטַארקָאמעד-לַאיצ
 | ,(סעינרעבוג רעקלַאוװאוס ןוא רענדָארג ,רענווָאק

 ,טכעלטנפערַאפ טָאה דנוב ןופ .ק.צ רעד סָאװ ,םרָאפטַאלּפ-לַאװ ןייז ןיא

 רעד ןופ ןוא דנַאל ןיא עגַאל רעד ןופ דליב קיטיײזלַא ןַא ןבעגעג רע טָאה/

 -עקלעפַאב רעשידיי רעד יבגל ןוא רעטעברַא יד יבגל קיטילָאּפ-גנוריגער
 יד ןופ ןפָאה וצ סָאװ ָאטשינ זיא'ס זַא ,ןרָאװעג ןזיוועגנָא זיא'ס .גנור
 -נעמָאקער ןטעטימָאק-לארשי-ללכ יד סָאװ ,ןטַאטוּפעד עכעלרעגריב עשידיי

 -נייא שטָאכ ןעמ טָאה יצ -- ןסעזעג ייז ןענייז סעמוד יירד ןיא ןיוש .ןריד
 זיא'ס !טרָאװ שידיי ץלָאטש ןוא טסיירד ,ךיוה ַא ייז ןופ טרעהעג לָאמ

 דנילב ןוא ביוט ,ןטַאטוּפעד עקיזָאד יד רַאפ גָאטייװ ַא ןוא הּפרח ַא ןעוועג
 עשידיי יד ןופ ןסערעטניא עלַאיצַאס ,עקיטולב יד וצ ןעוועג ייז ןענייז
 ,טכַאמ-:גנוריגער רעד טימ ףמַאק ןקידתונמחרבמוא ןַא טָאטשנַא ,רעטעברַא
 רעקיטולב רעשירַאצ רעד רַאפ טלעג ןרינגיסַא וצ טמיטשעגטימ ייז ןבָאה
 ןשיוװצ ייס זַא ןָא ךיוא טזייו םרָאפטַאלּפ-לָאװ יד .,דנַאל ןיא טפַאשטריוװ

 ןופ םיאנוש עטסגרע יד ךיז ןעניפעג רעכיירגרעד יד ןשיווצ ייס ,ןטסינויצ יד !
 טלַאהַאב ןזַארפ עשיטסילַאנָאיצַאנ ערעייז רעטנוא, .ךַארּפש רעשידיי רעד

 טָאה םרָאפטַאלּפ-לַאװ יד ."ןטיונ עלַאנָאיצַאנ יד וצ טפַאשרענגעק ַא ךיז
 עטערקנָאק ייר ַא טקורעגסױרַא ,םַארגָארּפ עשידנוב סָאד טלקיװעגרעדנַאנַאפ
 ,םישזער ןשירַאצ ןגעק ףמַאק םוצ ןפורעג ןוא ןעגנוזָאל

 ןטסידנוב יד ןבָאה ,סעיסערּפער עשיאיײצילָאּפ יד ףיוא טקוקעג טשינ
 סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא ייר ַא .עינַאּפמַאקילַאװ עוויסנעטניא ןַא טריפעג
 -עג ךיז טָאה עיצַאוטיס עלעיצעּפס ַא .ןפורפיוא-לַאװ ןבעגעגסױרַא ןבָאה
 סָאװ םעד בילוצ .עשרַאװ ןיא -- טָאטש:טּפיוה רעשיליוּפ רעד ןיא ןפַאש -

 טלעטשעגסיױרַא ןוא ןטלָאּפשעג ךיז טָאה רעגַאל רעכעלרעגריב רעשיליוּפ רעד

 רעכעלרעגריב-שידיי רעטקינייארַאפ רעד טָאה ,סעטסיל עקידנרירוקנָאק ייווצ
 ןעמוקַאב טָאה רע טגה ,רענעמ-לַאװ טייהרעמ ַא טריפעגכרודַא קָאלב-לַאוװ

 עדיב תעב 9506 -- ןעמיטש ענעבעגעגּפָא יד ןופ טייהרעדנימ ַא זיולב
 ןענייז ןעמיטש ערעייז ,12117 ןעמַאװצ טַאהעג ןבָאה סעטסיל עשיליױּפ

 טָאה גנוקינייארַאפ עשידיי יד .ךיילג ףיוא ךיילג טעמכ טלייטעצ ןעוועג |

 ןוא רענעמ-לַאװ 46 טריפעגכרוד ןלַאװ-טייחרעמ ןופ םעטסיס םייב רעבירעד

 ןעמיטש וצ טיירג ןעוועג זענייז רענעמ-לַאװ עשידיי יד ,24 --- ןקַאילָאּפ יד
 -רַאפ םיא ןופ רעבָא ןבָאה ייז ,יקסוועשזַאכוק ןַאי טַאדידנַאק ןשילױּפ ןרַאפ |
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 -וװעשזַאכוק .גנוקיטכערַאבכיײלג רעשידיי רַאפ ןייז טעוו רע זַא ,גָאזוצ א טגנַאל
 טכער יד ןצענערגַאב ןוא טָאקיַאב ןשימָאנָאקע טקידערּפעג טָאה סָאװ ,יקס
 גָאװצ ַאזַא טָאה ,ןעגנוטלַאװרַאפ-טסבלעז עקיטרָא יד ןיא ןדיי יד ןופ
 -לַאװו עשידיי יד ןבָאה סאירטו-אלקש ערעווש ךָאנ .ןבעג טלָאװעג טשינ
 -- ןעגנוריטַאש עלַא ןופ רעייטשרָאפ ןעוועג ןענייז'ס עכלעוו ןשיווצ ,רענעמ
 -טפַאשטריוװ ענעדישרַאפ ןופ ןיא ןסקָאדָאטרָא ,ןדיי עלַאנָאיצַאנ ,ןרָאטַאלימיסַא
 ןשיטסילַאיצָאס ןופ טַאדידנַאק ןרַאפ ןעמיטש וצ ןסָאלשַאב -- ןזיירק עכעל

 ויטקַא טעװ רע זַא ,טרעלקרעד טָאה רעכלעוו ,ָאלעגַאי שוינעגוע ,קָאלב
 -נוצענערגַאב עלַא ןפַאשּפָא רַאפ ןוא גנוקיטכערַאבכיײילג רעשידיי רַאפ ןפמעק
 -טּפוה רעשיליוּפ רעד ןופ זַא ,טנעקרענָא ןבָאה ןדיי יד) ןדיי יבגל ןעג
 ןשידיי ַא רַאפ ייז ןבָאה רעבירעד ,קַאילָאּפ ַא ןייז טַאטוּפעד רעד ףרַאד טָאטש

 .(ןעמיטש טלָאװעג טשינ טַאדידנַאק
 עכעלרעגריב עשידיי יד יב ןלעוּפ וצ ןעמוקעגנָא זיא טכייל טשינ

 רַאפ טָאה ךעלדימרעדמוא .טסילַאיצָאס ַא רַאפ ןעמיטש וצ רענעמ-לַאוװ
 ןעמַאזניימעג ןיא .רעסָארג .ב רעיטשרָאפ רעשידנוב רעד טעברַאעג םעד
 יד זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג זיא ןלַאװ יד ךָאנ .ס.959 ןוא דנוב ןופ ףורפיוא
 ןבָאה ייז לייו ,טימעג רעווש ַא טימ ןוטעג סָאד ןבָאה; רענעמ-לַאװ עשידיי
 -ַאב ןופ רעגנעהנָא םעד ,ןיקסוועשזַאכוק ןעמיטש ערעייז ןבעגּפָא טלָאװעג
 רעד וצ האנש יד ןוא טייהכיילג וצ גנובערטש יד .ןדיי רַאפ ןעגנוצענערג
 רבוג עיזַאושזרוב רעשידיי רעד ןופ לייט ַא ייב לָאמ סָאד ןבָאה גנופַאלקשרַאפ

 ןבָאה ןוחצנ רעזנוא .טנייפ-סַאלק רעייז וצ ןליפעג עכעלטנייפ יד ןעוועג
 ןבָאה'ס עכלעוו ,טּפַארק רעשילַארָאמ רעסיורג רעד ןעקנַאדרַאפ וצ רימ
 ןצנַאג ןיא עירוק-רעטעברַא רעד ןיא ןעגנורעבָארעד עסיורג יד ןפַאשעג זנוא
 -עלָארּפ רעד זיולב ,רימ זיולב סָאװ טקַאפ םעד סע ןעקנַאדרַאפ רימ .דנַאל

 -טנַא רעד זיא ,ןטייק ענעגייא ענייז ןכערב ןײלַא זומ רעכלעוו ,טַאירַאט
 "ירדרעטנוא יילרעלכ ןופ ,ןטייקכיילגמוא יילרעלכ ןופ רענגעק רעטסנדיש
 -נַאק ַא סלַא עמוד ןיא ןעגנַאגעגכרוד זיא ָאלעגַאי שוינעגוע; .. ."ןעגנוק
 עשיטסילַאנָאיצַאנ יד תעב .טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןוא ןשיליוּפ םנופ טַאדיד
 עשיטילָאּפ עצנַאג יד תעב ,טנערבעגרעדנַאנַאפ ןטסקרַאטשמַא ךיז טָאה עצעה
 עשילוּפ יד ןענייז ,המחלמ עשידיי-שיליוּפ יד טליפרעביא טָאה רעפסָאמטַא

 םוש ןייק טשינ ןריטסיזקע'ט זַא ןעייטשרַאפ עכלעוו ,רעטעברַא עשידיי ןוא
 -ןסַאלק ןופ ןליפעג יד ךרוד טקינייארַאפ ןוא ייז ןשיווצ ץַאזנגעק-ןסערעטניא
 ,?ףמַאק-לַאװ ןיא ןעמַאזוצ ןטערטעגסױרַא ,טעטירַאדילָאס

 -ַאב הליחתכל טָאה סָאװ ,עיצַאנידרָא-לַאװ רערענָאיצקַאער רעד בילוצ

 "-ילָאּפ םעד בילוצ ןוא טכערילַאו רעייז ןופ ןסַאמ עמירָא עסיורג יד טביור

 עכיירגלָאפרעד ַא ךעלגעממוא טעמכ ,רעווש רעייז ןעוועג זיא ,רָארעט ןשיאייצ
 ואו ,שזדָאל ןיא .סעירוק עשיטָאטש ענײמעגלַא יד ןיא עינַאּפמַאק-לַאװ
 -ידנַאק ןשידנוב ַא ןלעטשסיױרַא טלָאזעג טָאה קָאלב רעשיטסילַאיצַאס רעד
 ןלעטשסױרַא טנָאקעג טשינ רָארעט ןשיאייצילַאפ ןבילוצ ןעמ טָאה ,טַאד
 סָאד זיא עירוק-רעטעברַא רעד ןיא ןגעקַאד .לטעצילַאװ םענעגייא ןייק
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 -רעמ עשיטסילַאיצָאס ַא ןעוועג .ס.5.9 ןופ גנוקילײטַאב-לַאװ רעד קנַאדַא ,לָאמ
 ,ןטסילַאיצָאס זיולב רענעמ-לַאװ טלַא ןרָאװעג טריפעגכרודַא ןענייז'ס ןוא טייה
 -יליוּפ ןרָאװעג טלייועג קידנעטש ןענייז ןלַאװ-עמוד עקידרעירפ יד ייב תעב
 -ַאב 41 טַאהעג לָאמ סָאד ןבָאה עטצעל יד .סעקעדנע-ןטסילַאנָאיצַאנ עש

 ,64 קָאלב רעשיטסילַאיצַאס רעד ,ןקירבַאפ עסיורג יד ןופ עטקיטכעמלופ

 טריפעגכרוד גנוקידנעטשרַאפ ַא טימ טָאה קָאלב .צָאס רעד .,20 .ל.9.ק.ד.ס יד
 שזדָאל ןיא ךיוא ,2 -- .ל7.פ.ק.ד.ס יד ,(דנוב 1 ןוא .ס.9.9 3) רענעמ-לַאװ 4 |

 -עגסיוא ןוא רענעמ-לַאװ טייהרעמ ַא טריפעגכרוד טָאטש ןיא ןדיי יד ןבָאה
 .טַאטוּפעד סלַא דיי ַא טלייוו

 ןעוועג עירוק-רעטעברַא רעד ןיא טַאטלוזער רעד זיא ןליוּפ ץנַאג ןיא

 טריפעגכרוד קָאלב רעשיטסילַאיצָאס רעד טָאה רענעמ-לַאװ 29 יד ןופ :ַאזַא
 ןוא סעקעדנע יד ,(עשרַאװ ןיא 2 ןוא שזדָאל ןיא 3) 5 --- .?.9.ק.ד.ס יד 6

 ,8 -- םיפתוש ערעייז
 סָאװ ,שטנעמ-סטעברַא רענעדײשַאב ַא ןעװעג זיא ָאלעגַאי שוינעגוע

 ןעמַאזוצ ןענייז .גנוריפנָא רעשיטילָאּפ רעקידנעטש ןיא טקיטיינעג ךיז טָאה
 ,טַאטוּפעד ַא ןרָאװעג זיא רע ןעוו ,גרוברעטעּפ ןייק ןרָאפעגסױרַא םיא טימ
 רעטרעטַאמעגסיוא ןַא ןעמוקעג זיא רעסָארג .סעצװָאסעּפעּפ ייווצ ןוא רעסָארג
 -עג קנַארק זיא רע ןעוו .עינַאּפמַאק-לַאװ רעד תעב ןעגנוגנערטשנָא יד ןופ
 יד ןפמעקַאב וצ החוכב ןעװעג טינ םזינַאגרָא ןייז זיא ,סופיט ףיוא ןרָאװ
 ןיא 1912 רעבמעצעד ןט19 םעד ןברָאטשעג זיא רע .טייקנַארק ערעווש
 .עשרַאװ ןייק טריפעגרעביא ןעמ טָאה תמ םעד .רָאי 29 לכהידס ןופ רעטלע
 .עיצַארטסנָאמעד רעשיטילָאּפ רעסיורג ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה היוול יד
 ,םלוע-תיב םוצ טריפעג ןבָאה סָאװ ,ןסַאג יד טציילפרַאפ ןבָאה רעטנזיוט

 תלוכיב ןעוועג טינ ןענייז ייצילָאּפ-רעטייר ןוא -סופ ןעגנולײטּפָא עסיורג יד
 -תיב רעשנעג ןפיוא .עסַאמ רעד ןופ קורד ןטימ ןבעג וצ הצע ןַא ךיז
 םענעפָא םייב סעדער ןייק ןטלַאה וצ טביולרעד טשינ ײצילַאּפ יד טָאה םלוע
 ןופ ליפעג סָאד .טלַאװעג טימ םלוע םעד ןבירטעצ ףוסל טָאה יז ןוא רבק

 -נָאק לָאצ רעסיורג רעד ןיא קורדסיוא ןַא ןענופעג טָאה טסולרַאפ ןרעווש
 -רעטעּפ ןיא טייצ --- ןַאגרָא-ײטרַאּפ םעיינ םעד ןיא טקורדעג ,ווירב-ץנעלָאד
 ,גרוב
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 ןשיטסילַאיצָאס ןוא .ּפ.ַאדסר ןיא 1
 לַאנָאיצַאנרעטניא

 יד ןיא גנוטלַאּפשעצ ןוא גנולייטעצ יד זיא עיצקַאער ןופ ןרָאי יד ןיא

 ךָאנ ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעדנעלסור רעד ןופ ןעייר

 ןענייז רָאפנעמַאװצ רענָאדנָאל ןכָאנ ןרָאי יד .ןרָאװעג טפיטרַאפ רעמ

 -רטנָאק יד .ןפמַאק ןוא ןעיירעסיר עכעלרעניא טימ לופ ןעוועג

 ןעיצקירוצ סָאד ןוא תופידר עכעלרעהפיואמוא יד ,דנַאל ןיא עיצולָאװער
 רָאג ןבָאה דלעפ-ףמַאק ןשיטילָאּפ ןופ ןסַאמ-רעטעברַא עטיירב יד דצמ .ךיז

 טימ קיטייצכיילג ..פ.א.ד.ס.ר רעד ןופ טייקיטעט יד ןּפמורשעגנייא קרַאטש

 ןצנעדנעט-גנוטלַאּפש יד ןרינימָאד רעמ ןוא רעמ ץלַא ןעמונעג ןבָאה םעד

 -נָאק ןוא ןעגנוטַארַאב ,ןעגנוציז ןעמוקעגרָאפ ןענייז םעד טימ תוכייש ןיא

 ,טקילײטַאבטימ ןעוװעג ןענייז דנוב ןופ רעייטשרָאפ עכלעוו ןיא ,ןצנערעפ

 וצ ןעועג זיא רעטערטרַאפ עשידנוב יד ןופ גנולעטשנייא ענײמעגלַא יד

 ןטיהּפָא ןוא תועד-יקולח יד ןזָאלברעדנַאנַאפ טשינ ,טייקרעטיב יד ןרעדלימ

 ַא ןיא קעװַא ןענייז ןשינעעשעג יד .,גנוטלַאּפש ַא ןופ ײטרַאּפ רעדנעלסור יד

 טריטסיזקע טשינ שיטקַאפ ןבָאה רָאי עכעלטע ךשמב .גנוטכיר רעטרעקרַאפ

 -נעצ ַא -- גנוטכירנייא עקידנריפנָא ןייק ןוא ײטרַאּפ עטקינייארַאפ ןייק

 ,גנוטלַאּפש עלעמרָאפ ַא ןעמוקעג ךיוא זיִא ףוסל .טעטימָאק-לַארט
 -וקעגרָאפ זיא ץנערעפנָאק-ײטרַאּפ רעדנעלסור ענײמעגלַא עטצעל יד

 זיא רָאפנעמַאזוצ רענָאדנָאל ןכָאנ ,זירַאּפ ןיא 1908 רעבמעצעד ןיא ןעמ

 -טע ןטערטרַאפ ןבָאה טכער-םיטש טימ ןטַאגעלעד 17 .עטירד יד ןעוועג סע

 יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ךיוא יװ דנַאלסור ןופ ןערטנעצ עקיטכיוו עכעל

 -ייז'ס .(ןטַאגעלעד 3 ןטערטרַאפ ןבָאה דנוב םעד) ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ

 -נָאק רעד ףיוא .טכער-גנוטַארַאב טימ ןטַאגעלעד עכעלטע ןעוועג ךיוא ןענ

 סעקיװעשלָאב יד ןופ ןטקנוּפדנַאטש יד ןסױטשעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה ץנערעפ

 יד .ןגַארפ עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא עשיטילָאּפ יד ןיא סעקיוועשנעמ ןוא

 ַא ןעמונרַאפ ןבָאה .ּפ.ַאד.ס רעשיטעל ןוא .ל.ּפ.ק.ד.ס ,דנוב ןופ רעייטשרָאפ

 טָאה ללכב .דצ םענעי רעדָא םעד וצ טגיונעג רעמ רעוו --- עיציזָאּפ-לטימ

 ןעמונעגנָא טָאה ץנערעפנָאק יד .עיצקַארפ עשיטסיוװעשלָאב יד טרינימָאד

 ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןבַאגפיוא עלעוטקַא יד ןגעוו ,ןטכירַאב יד ןגעוו סעיצולָאזער

 -רַאּפ יד ןופ טעברַא יד ןלעטשקעװַא ןגעוו ,עיצקַארפ-עמוד .ד.ס רעד ןגעוו

 סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ יד ןופ גנוקינייארַאפ רעד ןגעוו ,סעיצַאזינַאגרָא-ייט

 ןוא עטיל ןיא .ד.ס רעד טימ גנוקינייארַאפ יד ןריפכרוד ןגעוו ,רעטרע יד ףיוא

 גנוקינייארַאפ רעד חוכמ סעקיוועשנעמ יד ןופ גַאלשרָאפ ןרעביא .,ערעדנַא

 ,גנונדרָא-גָאט רעד וצ רעבירַא ןעמ זיא עציוועל .ס.פ.פ טימ

 -ָארּפ-עיצולָאזער עכעלטע ןגָארטעגנײרַא טָאה עיצַאגעלעד עשידנוב יד
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 ;ןרָאװעג טגָאזעג זיא םיא ןיא .טכירַאב ןגעוו ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא .ןטקעי
 יד ןשיװצ ףמַאק רעד זַא ,טרעדָאפ טייקינייא ןופ ּפיצנירּפ-טנורג רעד;
 סיואכרוד ןרעװ טריפעג לָאז ײטרַאּפ רעד ןיא ןעגנומערטש ענעדישרַאפ
 רעשיטקַאפ רעד ךרוד םיא ןריפ וצ גנובערטש עדעי .,ןדָאב-יײטרַאּפ ןפיוא רונ
 טייקכעלגעמ יד ןצנַאג ןיא רעטנוא טבָארג סעיצקַארפ ערעדנוזַאב ןופ גנודנירג
 -ָאיצקַארּפ עכלעזַא ןופ ץנעטסיזקע יד .טעברַא-ײטרַאּפ רעכעלקריוו ַא ןופ

 -ײטרַאּפ ענײמעגלַא עצנַאג יד טעמכ זַא ,םעד וצ טריפ סעיצַאזינַאגרָא עלענ
 ענעדישרַאפ יד ןשיװצ תונובשח עכעלרעניא יד ףיוא קעװַא טייג טעברַא
 ןעמענוצנָא .קיצ םעד ץנערעפנָאק יד רָאפ טגעל םעד תמחמ .,סעיצקַארפ
 ןרעטש עכלעוו ,ןעגנוגנידַאב עלַאמרָאנמוא עקיזָאד יד ןפַאשוצּפָא ףיוא ןעלטימ
 ןשידנוב םעד רעביא -- .,"ייטרַאפ רעד ןופ גנולקיװטנַא רעקיטכיר רעד
 -גָאט רעד וצ ןעגנַאגעגרעבירַא ץנערעפנָאק יד זיא טקעיָארּפ-עיצולָאזער
 לגוסמ ןעוועג זיא סָאװ ,עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא טָאה טייהרעמ יד .גנונדרָא
 (?יףמַאק ןכעלרעניא םעד ןפרַאשרַאפ וצ

 -ייז ץנערעפנָאק-ײטרַאּפ רענײמעגלַא רעטצעל רעד ךָאנ טייצ רָאי יירד
 -נגעק ןוא ןשינעסייר עלענָאיצקַארפ ערעטיב טימ טליפעגסיוא ןעוועג ןענ

 -גייא ןעועג טשינ ךיוא ןענייז אפוג סעיצקַארפ יד .ןעגנוקידלושַאב עקיטייז
 ןילַא ךיז ןבָאה סעקיועשנעמ יד יא ,סעקיװעשלָאב יד יא .ךעלטייה
 וצ טַאהעג ןבָאה עטשרע יד .ןטלָאּפשעג ןוא טלקערבעג ,טלשירקעג ךיוא

 ןופ רעגנעהנָא -- רעפורּפָא) ןטסיוָאזטָא יד ןופ עיציזָאּפָא רעד טימ ןוט
 ןַא טַאהעג ןבָאה עטייוצ יד ;(עמוד-הכולמ רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב טשינ
 עלַאגעלמוא יד ןרידיווקיל ןופ רעגנעהנָא --- ןרָאטַאדיװקיל ןופ עיציזָאּפָא

 -רעטעברַא עלַאגעל יד ןיא עיגרענע יד ןרירטנעצנָאק ןוא ןפורג-ײטרַאּפ
 ןוא גנולַאפעצ ןופ גנוניישרעד עשיפיט ַא ןעוועג זיא'ס, .סעיצַאזינַאגרָא
 ןענייז סעּפורג ןוא סעיצקַארפ .םעדעמ .וו ןבירשעג טָאה'ס יוװ --- גנוליופעצ
 -נעמ רעד טכערעג ןעוועג זיא'ס ןוא .ןגער ַא ךָאנ ךעלמעווש יװ ןסקַאװעג
 ,גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא טגָאזעג לָאֵמַא טָאה רעכלעוו ,ןַאד רעוט רעשיטסיוועש
 -לַאּפשעצ ַא םתס טשינ ןיוש זיא ,ײטרַאּפ רעד ןיא רָאפ טמוק סָאװ סָאד זַא
 זיא'ס ואו .ךעלקיטש עקשטיניילק ףיוא גנולקערבעצ ַא טושּפ רָאנ ,גנוט

 -ּפורג ןוא ךעלזיירק יד ךיז ןרעּפכורפ ןטרָאד ,גנוגעװַאב-ןסַאמ ןייק ָאטשינ

 רעדעי טרעװ ןסַאמ-רעטעברַא עטיירב יד ןופ לָארטנָאק רעד ןָא ;ךעלעק

 ,(=: "ךיז רַאפ סָאבעלַאב ַא ןשקע
 סעצווָאדנַאשזַאז -- גנוטלַאּפש ַא ןעוועג זיא .ל.פ.ק.ד.ס רעד ןיא ךיוא

 גנוטלַאװרַאפ-טּפיוה רעד ןופ רעגנעהנָא -- עטשרע יד .סעצווָאמַאלזָאר ןוא
 עטייווצ יד ,גרובמעסקול ַאזָאר ןוא (אקשיט) סעכיגָאי וועל טימ שארב (.ק.צ)
 בוקַאי טימ שארב עשרַאװ ןופ טעטימָאק םעד םורַא טריּפורג ךיז ןבָאה
 -לָאב יד .(יקצעלַאמ .א) ןייטשניבור .א ןוא (יקצענַאה .שט) גרעבנעטסריפ
 ָארויב סָאד זַא ,טגנַאלרַאפ ןוא סעצווָאמַאלזָאר יד טציטשעג ןבָאה סעקיוועש
 םעד ןענעקרענָא טשינ רעמ לָאז לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצָאס ןופ
 ,ײטרַאּפ יד ןריטנעזערּפער וצ גרובמעסקול .ר ןופ טַאדנַאמ
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 -עשלָאב יד ןענייז ,ערעדנַא יד ןגעק יוװ טקנוּפ ,דנוב ןגעק ףמַאק ןיא
 םעד ףיױא .ןעלטימ ןוא ךַארּפש ןיא שירעביילקרעביא ןעוועג טשינ סעקיוו
 -סױרַא ןענייז ייז ןופ לייט .ןטנעדיצניא עפרַאש וצ ןעגנַאגרעד זיא ןדָאב
 -ּפָארַא ידכ ,ןינעל ןעו .טייקכעלטנפע רעטיירב רעד ןיא ןרָאװעג ןגָארטעג
 -רַאפמוא ןַא טימ ןטערטוצסיורַא טביולרעד ךיז טָאה ,רענגעק ענייז ןסייר
 .ק.צ רעד טריגַאער םעד ףיוא ךעלטנפע טָאה ,גניקידלושַאב רעכעלטרָאװטנַא

 -ַאב רעד ףיוא; :גנורעלקרעד עקיזָאד יד טריקילביּפ טָאה רע .דנוב ןופ
 ,ק.צ ןופ דילגטימ רעד טָאה 'זירַאּפ ןיא ןטסיקעצ ןופ גנוטַארַאב' רעטסואוו
 ןוא !סעצווָאסָאלָאג' יד זַא ,ןרעלקרעד וצ טביולרעד ךיז ןינעל .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ
 ײטרַאּפ רעד ןופ .ק.צ רעד טגנַאלרַאפ סיואכרוד ןבָאה 'דנוב' ןופ .קיצ רעד
 יז לייו ,דנַאלסױא ןיא טשינ ןוא דנַאלסור ןיא ןרעװ ןפורעגפיונוצ לָאז

 קידנעיצַאב ,ןלַאפכרוד טעװ רע זַא ,םעד ףיוא טיובעג קיניזטסואווַאב ןבָאה
 רעד טימ גנוטערטסױרַא רעכעלדנעש רעקיזָאז רעד וצ טייז ןייז ןופ ךיז
 דנוב ןופ .קיצ רעד רעבָא טלַאה ,טנידרַאפ יז עכלעוו ,גנוטכַארַאפ רעצנַאג
 רעד ןופ רעסַאפרַאפ רעד רעכלעוו ןיא ,ײטרַאּפ יד זַא ,ךעלגעמ רַאפ טשינ
 ןענעק לָאז ,גנולעטש עכעלטרָאװטנַארַאפ ַא טמענרַאפ גנוטּפוהַאב רעקיזָאד

 וצ טמיטשַאב טָאה דנוב ןופ .ק.צ רעד .טפָארטשַאבמוא ןטַאט עכלעזַא ןזָאל
 םוצ ןלעטש לָאז רע זַא ,(ּפ.ַאד.ס.ר) ײטרַאּפ רעד ןופ .ק.צ םייב ןרעדָאפ
 קפס-ילב ַא ןעגנַאגַאב זיא סָאװ ,ןָאזרעּפ ענעליועגנָא יד טכירעג-יײטרַאּפ
 ,?טַאט עכעלדנעש

 עיצקַארפ עשיטסיוועשלָאב יד טָאה ןענינעל ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא
 ןעמוקעגרָאפ זיא 1911 ילוי ןיא ,ײטרַאּפ יד ןפַאכרַאפ וצ טירש טכַאמעג
 ןגעק ןדישטנַא טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ ,דנוב ןופ .ק.צ םייב גנוטַארַאב ַא
 זיא עיצולָאזער רענעמונעגנָא רעד ןיא .סעיצַאניכַאמ עשיטסיוועשלָאב יד
 סעקיװעשלָאב עשידנעלסיוא ןופ עפורג ַא (1, :ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ
 סָאד ןסײרוצּפָארַא וואורּפ ַא טכַאמעג טָאה ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשיליוּפ ןוא
 טכער יד ןּפַאכרַאפ ךרוד .פ.ַאד.ט.ר רעד ןופ .ק.צ ןופ ָארויב עשידנעלסיוא
 -רַאּפ סָאד ןעמענוצ ןוא גנוטכירנייא רעכעלצעזעג םָאקלופ רעקיזָאד רעד ןופ
 -סנַארט ,עיצידעּפסקע ,עסַאק) תושר ןייז ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ןגעמרַאפ-ייט
 -כירנייא ןפַאשַאב טָאה עּפווג עבלעז יד (2 ,(טַארַאּפַא-גַאלרַאפ ןוא טרָאּפ
 -ַאגרָא עשיאיײטרַאּפ-ןײמעגלַא ןופ סעיצקנופ יד טּפַאכרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןעגנוט
 ,עסַאק-לַארטנעצ רעד רעביא תושר ,םינינע עשינכעט עשידנעלסיוא) ןענ
 -ןײמעגלַא ןַא ןופ ןוא .ּפ.ַאד.ס.ר רעד ןופ .ק.צ ןופ םונעלּפ ַא ןפורפיונוצ
 .קיצ םנופ םונעלּפ עטצעל סָאד סָאװ סעיצקנופ ,(ץנערעפנָאק רעשיאייטרַאּפ

 -סור רעד זייוולייט ,ָארויב ןשידנעלסיוא םעד זייוולייט ןבעגעגרעביא טָאה
 -לעוו ,ןעגנוטכירנייא עקיזָאד יד קידנפַאשַאב (3 ..ק.צ םנופ עיגעלָאק רעדנעל
 ןענַאגרָא-ײטרַאּפ עכעלצעזעג יד ןגעקטנַא ןוא טרָא ןפיוא טלעטש יז עכ
 עּפורג עקיזָאד יד זיא ,םונעלּפ םעד ךרוד ןרָאװעג טלעטשעגנייא ןענייז סָאװ
 -לַאּפשעצ-ײטרַאּפ רעטריזינַאגרָא רענעפָא ןַא ןופ געװ ןפיוא ןטערטעגפיוא
 | =? "גנוט
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 גנוטלַאּפש רעלעמרָאפ ַא וצ ןרָאװעג טריפרעד סע זיא ףוס-לכ-ףוס
 גנוריפנָא רעד רעטנוא סעקיװעשלָאב יד סע ןבָאה ןוטעג .,ײטרַאּפ רעד ןיא
 -ּפָא (ךיירטסע טלָאמעד) גארּפ ןיא ייז ןבָאה 1912 רַאונַאי ןיא .,ןינעל .וו ןופ
 טרימַאלקָארּפ הפיסא עלענָאיצקַארפ עקיזָאד יד ןוא ץנערעפנָאק ַא ןטלַאהעג

 -טנעצ ןבלַאהטרעדנָא יד .ץנערעפנָאק-יײטרַאּפ עלַאמרָאנ ,ענײמעגלַא ןַא סלַא
 עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא עשיטילָאּפ ײר ַא ןעמונעגנָא ןבָאה ןטַאגעלעד קיל

 ַא ןסָאלשעגסױא ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ ַא טלייועגסיוא ןבָאה ,ןסולשַאב

 -עפנָאק רעגַארּפ יד .ײטרַאּפ רעד ןופ ,ןרָאטַאדיװקיל ענעפורעג-יױזַא יד ,לייט
 יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ןגעוו עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא ךיוא טָאה ץנער
 -ַאב ךיז טלָאװעג טשינ ריא ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ
 ןפָא; רע טָאה רָאי ןטצעל םעד זַא ,עיצולָאזער יד טגָאז דנוב ןגעוו .ןקילײט

 גנוטלַאּפש ַא ןריזינַאגרָא וצ טימַאב ךיז ןוא ןרָאטַאדיװקיל יד ןפלָאהעגטימ

 ,עיצולָאזער יד טגָאז .ּפ.ַאיד.םס רעשיטעל ןוא .ל.ּפ.ק.ד.ם ןגעוו .*.ּפ.ַא.ד.ס.ר ןיא
 ןגעק ףמַאק ןופ טקיטייזַאב ךיז ייז ןבָאה טנעמָאמ ןקידנרידיצעד ןיא; זַא
 ,(== "ןרָאטַאדיװקיל יד -- ײטרַאּפ רעד ןופ רערעטשעצ יד

 וצ סעקיװעשלָאב יד דצמ וואורּפ ַא ,גנורעװשרַאפ ַא ןעוועג זיא סָאד
 עטולָאסבַא רעייז ריא ןיא ןלעטשנייא ןוא ײטרַאּפ רעד ןיא טכַאמ יד ןּפַאכרַאפ
 טעדליבעג ןבָאה סָאװ ,ןלייט עשיטסיוועשלָאב-טשינ ,ערעדנַא יד .הלשממ

 ,טריזינַאגרָא םעד ךָאנ ךיז ןבָאה ,ײטרַאּפ רעד ןופ טייהרעמ עקידנטײדַאב ַא
 רַאפ .רענעלפ-גנוּפַאכרַאפ עשיטסיװעשלָאב יד ןריפכרוד ןזָאל טשינ ידכ
 טסוגיוא ףיוא טָאה סָאװ ,טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןַא ןפַאשעג ייז ןבָאה קעווצ םעד
 .ץנערעפנָאק ַא ןיוו ןיא ןפורעגפיונוצ 2

 ןרָאװעג ןפַאשעג דנוב ןופ וויטַאיציניא רעד טיול ןיא 1912 רַאונַאי ןיא
 ,דנוב ןופ רעייטשרָאפ ןיירַא ןענייז'ס ןכלעוו ןיא ,טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןַא
 ,.סעיצַאזינַאגרָא ,דיס יד ןופ דנַאברַאפ רעזַאקוװַאק ןוא .ּפ.ַאד.ס רעשיטעל
 יד ןופ גנוטַארַאב ַא ףיוא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טעטימָאק-ריזינַאגרָא רעד
 1912 רַאונַאי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא 3 עטנָאמרעד-רעירפ
 ןדַאלעגנייא ךיוא ןעמ טָאה .ק.צ ןשיטעל ןופ גַאלשרָאפ ןטיול .דנַאלסור ןיא

 יד ןבָאה עטשרע יד ..ל.פ.ק.ד.ס ןופ ןוא סעקיװעשלָאב יד ןופ רעיײטשרָאפ יד
 .רעטערטרַאפ ַא טקישעג ןבָאה עטייוצ יד ,ןעמונעגנָא טשינ גנודַאלנייא
 ,םעד ןגעק ןעװעג זיא רע .ןעגנוגנידַאב טלעטשעג טָאה רעטצעל רעד
 רעד וצ ןזָאלוצ .ּ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ ןעגנוריּפורג ןוא ןעגנוטכיר עלַא לָאז'מ זַא
 ןרָאטַאיציניא יד ןענַאטשַאב ןענייז'ס סָאװ ףיוא ,ץנערעפנָאק רעטנַאלּפעג
 -ךיזינַאגרָא רענעפַאשעג רעד .גנוטַארַאב יד טזָאלרַאפ םעד תמחמ טָאה רע
 -ניא ,ןעגנוטכיר ןוא סעיצַאינַאגרָא עלַא וצ טדנעוװעג ךיז טָאה טעטימָאק
 רענײמעגלַא ךעלקריוו ַא ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ ,סעקיװעשלָאב יד ךעלסילש
 -ינַאגרָא ייר ַא .טגָאזעגּפָא ןבָאה סעקיװעשלָאכ יד .ץנערעפנָאק-ײטרַאּפ
 -עגסיוא זיא רע ןוא טעטימָאק:ריזינַאגרָא םוצ ןענַאטשעגוצ ןענייז סעיצַאז
 ןעוועג ךיוא ןענייז ,ןענַאטשעגוצ ןענייז סָאװ ,יד ןשיווצ .ןרָאװעג טרעטיירב
 .קיטילָאּפ-גנוטלַאּפש סנינעל ןופ רענגעק -- סעקיװעשלָאב יד ןופ לייט ַא
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 "וצ טָאה טעטימָאק-ריזינַאגרָא רעד סָאװ ,ץנערעפנָאק רעניוו רעד ןיא

 סעיצַאזינַאגרָא יד טכוזַאב ןבָאה עכלעוו ,רעיײטשרָאפ ענייז ךרוד טיירגעג

 -יטשַאב טימ ןטַאגעלעד 19 טקילײטַאב ךיז ןבָאה ,דנַאלסור ןיא .ּפ.ַא.ד.ס.ר ןופ

 -ַאב וצ טכער טימ טסעג 5 ןוא טכער-גנוטַארַאב טימ -- 10 ,טכער-גנומ

 ןטַאגעלעד יד ןשיװצ ןענייז ןעגנוטכיר טול .ןטַאבעד יד ןיא ךיז ןקיליײט

 ןשיווצ) סעקיוועשנעמ 6 ,ןטעל 3 ,ןטסידנוב 4 :ןעוועג טכער-גנומיטשַאב טימ

 יד ןשיװצ .עלענָאיצקַארפ-טשינ 2 ןוא סעקיװעשלָאב 4 ,(ןרָאטַאדיװקיל 2 ייז

 רעד ןופ רעייטשרָאפ ַא ןעוועג ךיוא זיא טכער-גנוטַארַאב טימ ןטַאגעלעד

 וצ טכער טימ טסעג יד ןשיװצ .ַאקליפס עיצַאזינַאגרָא ,ד.ס רעניַארקוא

 עציוועל .ס.פ.פ ןופ עיצַאגעלעד ַא ןעוועג ןענייז ןטַאבעד יד ןיא ךיז ןקילײטַאב

 .עטיל ןופ ייטרַאּפ .ד.ס רעד ןופ רעייטשרָאפ ַא ןוא

 רעסױרג ַא טימ רעדָא קימיטשנייא ,ןעמונעגנָא טָאה ץנערעפנָאק יד

 דָארּפ עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא עלעוטקַא יד ןגעוו סעיצולָאזער ייר ַא ,טייהרעמ

 לָאזמ זַא ,טקנוּפדנַאטש ןפיא טלעטשעג ךיז יז טָאה ייברעד .ןעמעלב

 ןשיװצ .ײטרַאּפ ןייא ןיא ןלייט עלַא ןופ גנוקיניײארַאפ-רעדיוו ַא וצ ןבערטש

 טימ טעברַאנעמַאזוצ ַא רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז ץנערעפנָאק יד טָאה ערעדנַא

 זיא ךעלנע .גנוקינייארַאפ ַא וצ ןדָאב ַא ןטיירגוצ רַאפ ןוא עציוועל 59

 .עטיל ןיא ייטרַאּפ .ד.ס רעד עגונב סולשַאב רעד ןעוועג ךיוא

 -ָאזער-טסעטָארּפ ַא ןַארַאפ ךיוא זיא ןסולשַאב ענעמונעגנָא יד ןשיווצ

 -סור ןיא קלָאפ ןשידיי םעד יבגל ןעגנוצענערגַאב ןוא תופידר יד ןגעק עיצול

 טרעוו עיצולָאזער רעלעיצעטס ַא ןיא .טרפב םד-תלילע םעד ןוא ללכב דנַאל

 טשינ זיא ,עימָאנָאטױא רעלערוטלוקילַאנָאיצַאנ ןופ גנורעדָאפ יד זַא ,טגָאזעג

 סױרַא טשינ ךיז טגָאז ץנערעפנָאק יד םגה ,םַארגָארּפ-יטרַאּפ ןטימ הריתס ןיא

 תוכייש ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא עיצולָאזער יד) עגַארפ רעד ןופ םצע ןיא

 ,סעיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ רעזַאקװַאק יד ןופ ץנערעפנָאק ַא ןופ סולשַאב ַא טימ

 רעלערוטלוקילַאנָאיצַאנ ןופ גנורעדָאפ יד ןלעטשוצסורַא קיטיונ זיא'ס זַא

 -נייא עקידנריפנָא ןַא סלַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא זיא ףוסל ,(עימָאנָאטױא

 טפרַאדעג ןבָאה םיא וצ .רעדילגטימ 5 ןופ טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןַא גנוטכיר

 רעד .(* ּפ.ַאד.ס עשיטעל יז ןוא דנוב רעד רעדילגטימ 2 ךָאנ ןריגעלעד

 טלעטשעג טָאה'מ סָאװ ,ןבַאגפיוא יד ,רעביל .מ טריגעלעד טָאה דנוב ןופ .ק.צ

 .רטנעצ ןקידנריפנָא ןַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ טפרַאדעג םיא טָאה ,.ק.ִא םעד

 ןוא ןעניפעג ךיז ףרַאד רע זַא ,ןסָאלשַאב רעבירעד טָאה ץנערעפנָאק יד

 יד ןלָאז ,ןריטסערַא םיא טעוו'מ ביוא ,אפוג דנַאלסור ןיא טייקיטעט ןייז ןריפ

 רעד ךיוא יװ ,דנוב ןופ ןוא ײטרַאּפ רעשיטעל רעד ןופ ןטעטימָאקילַארטנעצ

 לעטשנעמַאזוצ ןייז ןגעוו ,.ק.ִא םעיינ ַא ןפַאש טעטימָאק-טנגעג רעזַאקװַאק

 סעיצַאזינַאגרָא עשיסור עטסקיטכיו יד טימ ןקידנעטשרַאפ ךיז ייז ןפרַאד

 ,ײטרַאּפ רעד ןופ
 -עצ יד ןופ גנוקינייארַאפ רעד רַאפ ףמַאק ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס

 רעד ןעמונרַאפ טסנרע ךיז טָאה ןינע םעד טימ .,ןלײט-ײײטרַאּפ ענעטלָאּפש

 יַאב םעד טימ ךיז טָאה לָאמ עכעלטע ,לַאנָאיצַאנרעטניא רעשיטסילַאיצָאס
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 1912 רעבמעצעד 14 ןוא 13 םעד .ָארויב עלַאנָאיצַאנועטניא סָאד טקיטפעש
 טיירטש םעד טלדנַאהַאב ןָאדנָאל ןיא ןעגנוציז ענייז ףיוא ָארויב סָאד טָאה

 רעד ךיוא .,ןעגנוטכיר עלַא ןטערטרַאפ ןעוועג ןענייז'ס ...ַא.ד.ם.ר רעד ןיא
 רעד ןופ רעייטשרָאפ עלעיציפָא עדייב .,רעיײטשירָאפ ןייז טַאהעג טָאה דנוב
 --- ןינעל .וװ ןוא ווָאנַאכעלּפ .ג -- לַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ָארויב ןיא .ּפ.ַא.ד.ס.ר
 ייב זַא ,וירב ַא טקישעגוצ טָאה רעטשרע רעד .ןעמוקעג טשינ ןענייז
 טָאה רעטייווצ רעד ,טַאדנַאמ ןייז ןופ ּפָא ךיז רע טגָאז עגַאל רענעפַאשעג רעד
 יד ןופ גנומיטש יד .(ךַאלַאװ .מ) ןווָאנװטיל רעטערטרַאפ ןייז סלַא טקישעג

 עגַארפ יד ,קיטילָאּפ-גנוטלַאּפש סנינעל ןגעק ןעוועג זיא רעדילגטימ-ָארויב
 -יקולח יד זַא ,ןזיוועגפיוא טָאה רעכלעוו ,יקססוָאק לרַאק טרירעפער טָאה
 טגיילעגרָאפ רע טָאה ןעניז םעד ןיא .גנוטלַאּפש יד טשינ ןקיטכערַאב תועד
 -נוא טָאה רעיטשרָאפ רעשידנוב רעד .עיצולַאזערד עקידנכערּפשטנַא ןַא
 -עג ןעמונעגנָא קימיטשנייא זיא סָאװ ,עיצולָאזער סיקסטוַאק טציטשעגרעט
 יד סָאװ ,ןעמיטש 2 יד ןופ זַא ,ןסָאלשַאב ָארויב סָאד טָאה ייברעד .,ןרָאװ
 יד ןוא סעקיועשלָאב יד ןרעו ןבעגעג ענייא לָאז ָארויב ןיא טָאה .ּפ.ַא.ד.ס.ר
 ,טעטימָאק-ריזינַאגרָא םעד --- עטייווצ

 גנוציז ַא ןעמוקעגרָאפ רעדיוו (עיגלעב) לסירב ןיא זיא 1914 ילוי 16 םעד
 קירוצ ןופ עגַארפ רעד טעמדיוװעג ,ָארויב .צָאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ
 ןוא דנַאלסור ןיא גנוגעוװַאב .מעד .צָאס רעד ןופ טייקינייא יד ןלעטשפיוא

 ןעײטרַאּפ עלַאנָאיצַאנ יד ןוא ןעגנוטכיר עלַא ךיז ןבָאה טקילײטַאב ,ןליױּפ
 -נןיא ןופ רַאטערקעס רעד טרירעפער טָאה עגַארפ יד ,לָאצ ןיא ףלע --
 -ײטרַאּפ םעד עגונב זַא ,ןזיוועגנָא טָאה רע .סנאמסיוה לימאק לַאנָאיצַאנרעט

 ןדישרעטנוא ןַארַאפ ןענייז'ס ,תועד-יקולח ןייק ןַארַאפ טשינ ןענייז םַארגָארּפ
 סָאד ,ןגַארּפ עשיטקַאט עסיוועג ןיא ןוא ןטקנוּפ עסיוועג ןשטייט ןיא זיולב
 עיסוקסיד רעד ןיא ,גנוטלַאּפשעצ ַא רַאפ וויטָאמ ןייק ןייז טשינ רעבָא ןעק
 ןופ גנורעדָאפ יד ןוא עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד טדערעגמורַא ךיוא ןעמ טָאה
 -ַאב טגיילעגרָאפ ןבָאה סעקיװעשלָאב יד ,עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ

 ןבָאה עלַא -- ןעמוקרָאפ לָאז גנוקינייארַאפ יד עכלעוו ףיוא .,ןעגנוגניד

 טדערעג ןבָאה גנוקינייארַאפ רעד רַאפ ,ןפרָאװעגּפָא ןעגנוגנידַאב יד רעבָא
 -ַאבעלּפ ,ג ,דָארלעסקַא .ּפ ,גרובמעסקול .ר ,עדלעװרעדנַאװ .ע ,יקסטוַאק .ק
 ןופ טייקיניא רַאפ עיצולָאזער ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא רעדיוו זיא'ס .ווָאנ
 -נײרַא רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיוא ךיז ןעמ טָאה ייברעד .ןעגנוטכיר .ד.ס עלָא
 -עג טשינ .פ.ַאד.ס.ר רעד וצ רעירפ טָאה סָאװ ,עציועל .ס.9.9 יד ןעמענ
 ,טרעה

 *א
 יא א

 ןגַאהנעּפָאק ןיא זיא 1910 רעכמעטּפעס 2 -- טסוגיוא 28 ןופ געט יד ןיא
 -רעטניא ןשיטסילַאיצָאס ןופ סערגנָאק רעט8 רעד ןעמוקעגרָאפ (קרַאמענעד)
 אנֲא ,םעדעמ .וו ןופ ןענַאטשַאב זיא עיצַאגעלעד עשידנוב יד .לַאנָאיצַאנ
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 .ּפ.ַא.ד.ם.ר יד סָאװ ,ןעמיטש 10 יד ןופ .ןָאסמיכַאנ .מ ןוא ןיגלָא .מ ,ץישּפיל
 -- ערעדנַא יד ןופ) 2 ןעמוקַאב דנוב רעד טָאה ,תושר ריא ןיא טַאהעג טָאה
 .ר.ס יד ןעמוקַאב 7 ןבָאה -- ןעמיטש 20 ףיוא טכער טַאהעג טָאה דנַאלסור
 טשינ רעבָא ןענייז עטצעל יד ןופ ןטַאגעלעד ,ןענייארַאפ ,ּפָארּפ יד 3 ןוא
 ןַא סערגנָאק םוצ טלעטשעגוצ טָאה עיצַאגעלעד עשידנוב יד .(ןעמוקעג
 ןופ ןפמַאק יד ןופ ןוא טייקיטעט רעשידנוב רעד ןופ טכירַאב ןכעלריפסיוא
 ,1910 לירּפַא ןיב 1907 רַאורבעפ ןופ טייצ רעד רַאפ רעטעברַא עשידיי יד
 טכירַאב רעד זיא (ןטייז 44) רושָארב רעטקורדעג ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא
 ,ןטַאגעלעד יד ןשיװצ ןרָאװעג טיײרּפשרַאפ

 ָארויב ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ סולשַאב ןקידרעירפ ַא טימ םכסה ןיא
 רעד זיא ןעגַאהנעּפָאק ןיא ,טכער-גנוטַארַאב טַאהעג טָאה דתב רעד ואוו)
 טשינ .ס.ס יד לָאמ סָאד ןענייז ,(םעדעמ .וו ןעוועג רעטערטרַאפ רעשידנוב
 טקישעגוצ טָאה ןויצ-ילעוּפ יד ןופ דנַאברַאפ-טלעוו רעד .ןטערטרַאפ ןעוועג
 יד זַא ,ןזיוועגנָא טרעוװ גנוסירגַאב רעד ןיא .סערגנָאק םוצ גנוסירגַאב ַא
 ערעדנוזַאב יד ןופ עיצקעס עשידיי ענײמעגלַא ןַא ןפַאש רַאפ ןענייז .צ.פ
 רעד טרעלקרעד ייברעד .לַאנָאיצַאנרעטניא ןיא ןעײטרַאּפ .צָאס עשידיי
 ןפוא ןטסנדישטנַא ןפיוא ּפָא ןפרַאװ רימ; :ןויצ-ילעוּפ יד ןופ דנַאברַאפ
 רימ ןבָאה עיצקעס עשידיי ַא ןפַאש ךרוד זַא ,ףרואוורָאפ ןקיליווזייב םעד
 ץַאז םוש ןיק .טכער-סטַאטש ןשידי" ַא תבוטל ןרירטסנָאמעד וצ העדב
 -ידלושַאב עזָאלטנורג ןימ עכלעזַא טשינ טקיטכערַאב םַארגָארּפ רעזנוא ןופ

 טשינ לָאמנייק ןבָאה ןויצ-ילעוּפ יד זַא ,טגָאזעג ךיוא טרעוו סע ..."ןעגנוק
 ןויצ-ילעוּפ יד לָאז'מ זַא ,גנודנעו ַא ..?טַאטשןעדוי; ַא וצ טבערטשעג
 .ןרָאװעג טכַאמעג טשינ זיא לַאנָאיצַאנרעטניא ןיא ןעמענניירַא

 רעבמעווָאנ 26:24 ןופ געט יד ןיא ,רעטעּפש רָאי ייווצ רעביא טימ

 -ניא ןשיטסילַאיצָאס ןופ סערגנָאק 9 רעד ןעמוקעגרָאפ לעזַאב ןיא זיא 2

 ריא ןיא טַאהעג טָאה .ּפ.ַא.ד.ס.ר יד סָאװ ,ןעמיטש 10 יד ןופ .לַאנָאיצַאנרעט

 ןופ ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןעײטרַאּפ יד ןעמוקַאב 3 ןבָאה תושר

 -- .ר.ס יד ןשיװצ טלייטעצ ןרָאװעג ןענייז 10 ערעדנַא יד) 2 דנוב רעד ייז

 טשינ ןובשח םעד ןיא זיא .ל.פ.ק.ד.ס יד .3 -- ןענייארַאפ ,פָארּפ ןוא 7

 .(עיצַאגעלעד רעשיליוּפ רעד ןופ לייט ַא ןעוועג ןענייז ןעמיטש עריא --- ןירַא

 -עשלָאב יד ןשיוװצ ןרָאװעג טלייטעצ ןענייז ןעמיטש .ד.ס 7 ענעבילבעג יד

 בילוצ ,עגַארפ יד .טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןופ רעייטשרָאפ יד ןוא סעקיוו

 ןעוועג זיא ,ןרָאװעג ןפורעג לעיצעּפס זיא סערגנָאק רעלעזַאב רעד רעכלעוו

 -עגרָאפ טלָאמעד זיא סָאװ ,המחלמ רעד בילוצ גירק-טלעוו ַא ןופ רַאפעג יד

 -ַאמ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה סערגנָאק רעד .,ןַאקלַאב ןפיוא ןעמוק

 רַאפ גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ עיצַאטסעפינ

 -- ,טדערעג טשינ רענייק טָאה עיצַאגעלעד .ד.ס רעדנעלסור רעד ןופ .םולש

 זיא יז לייו -- קסע םעד ןיא טשימרַאפ קרַאטש ןעוועג זיא דנַאלסור םגה

 "ניא ןַא טימ ןטערטסױרַא טנעקעג טשינ ןוא ןסירעצ ךעלרעניא ןעוועג

 ,גנולעטש רעכעלטייה
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 טייקיטעט עלַאגעל ןוא עלַאגעלמוא 2

 טרינָאיצקנופ טָאה ןטייצ עטסגרע יד ןיא ,ןעגנוגנידַאב עטסרעווש יד ןיא
 -יקולח יד .דנוב ןופ .ק.צ רעד -- גנוטכירנייא עקידנריפנָא עלַארטנעצ יד
 וצ ןרָאװעג טריפרעד טשינ לָאמנייק ןענייז ,ןעמוקעגפיוא ןענייז סָאװ ,תועד
 ַא וצ ןריפרעד ןוא טייקיטעט יד ןריזילַארַאּפ ןלָאז ייז זַא ,םערטסקע ַאזַא
 סָאד ..ּפ.ַאד.ס.ר רעד ןיא ןעשעג זיא'ס יװ ,סיירפיוא ןוא עיצַאזינַאגרָאזעד
 ןענייז ןרָאי יד ךשמב .סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד ןיא ןעוועג זיא עבלעז

 -ַארַאב ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענייז'ס ןוא .ק.צ ןופ ןעגנוציז ליפ ןעמוקעגרָאפ
 -ָאיצַאינַאגרָא ךעלרעניא ץוחַא .רעוט ענעדַאלעגנייא טימ םיא ןופ ןעגנוט
 טימ טקיטפעשַאב ךיז ןעמ טָאה .ּפ.ַאד.ס.ר ןופ ןוא דנוב ןופ םינינע עלענ
 ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ עלעוטקַא

 זיולב .ןעגנוטַארַאב לָאצ ַא ןעמוקעגרָאפ ןענייז 1914-1908 ןרָאי יד ןיא
 ןיא 1911 רעבמעצעד ןיא ,ןלעטשּפָא ץרוק ָאד ךיז רימ ןלעוו ייווצ ףיוא
 עקיטרָא ענעדַאלעגנייא עקינייא טימ ןעמַאזוצ ,ק.צ ןופ גנוציז ַא ןעמוקעגרָאפ
 -גוא (2 .םינינע-ײטרַאּפ ענײמעגלַא (1 :ןעוועג זיא גנונדרָא-גָאט יד .,רעוט
 ןיא גנוטלַאװרַאפ-טסבלעז עשיטָאטש (23 .טייקיטעט עשיטילָאּפ עטנָאנ רעז
 עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עטּפשמרַאפ יד טימ תוכייש ןיא עיצקַא (4 .,ןלוּפ
 וצ עינַאּפמַאק-לַאװ יד (6 ,תורקי רעד (5 .עמוד רעטייווצ רעד ןופ ןטַאטוּפעד
 .םינינע ערעדנַא עכעלטע (7 .עמוד רעטרעפ רעד

 רעד טיול :םעד ןיא טלדנַאהעג ךיז טָאה טקנוּפ ןטשרע םעד ךייש סָאװ
 ןגעוו גנוטַארַאב ַא ןרעו ןטלַאהעגּפָא טלָאזעג טָאה ,דנוב ןופ וויטַאיציניא
 ןייז לָאז עבַאגפיוא-טּפיוה ריא סָאװ ,ץנערעפנָאק-ײטרַאּפ עניײמעגלַא ןַא ןפור

 -רָאפ עשיטעל יד ...ַאד.ס.ר ןיא טייקינייא עסיוועג ַא ןלעטשנייא קירוצ
 ענעפורעג:ױזַא יד גנוטַארַאב רעד וצ ןעיצוצ טגיילעגרָאפ ןבָאה רעייטש
 ןגעוו .ןפַאשעג ןבָאה סעקיװעשלָאב יד סָאװ ,עיסימָאק-ריזינַאגרָא רעדנעלסור

 טמענ דנוב רעד זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב .ק.צ ןופ גנוציז רעד ףיוא זיא םעד
 רעבָא ,.ק.ָא;ר יד ןדַאלניײא רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ךיז ןופ ּפָארַא
 -ַאב ריא ןיא ךיז רע טעװ ,גנוטַארַאב עטנַאלּפעג יד ןרעטשעצ וצ טשינ ידכ
 -ַאב וצ וואורפ ןדעי ןלעטשנגעק שיגרענע ךיז ןעמ לָאז ייברעד .,ןקילײט
 ףרַאד יז לייוו ,סעקיוועשנעמ-"ןרָאטַאדיװקיל, יד ץנערעפנָאק רעד ןופ ןקיטייז

 ..ּפ.ַא.ד.ס.ר ןיא ןעגנוטכיר:סַאנסיוא ןָא עלַא ןעמענמורַא

 ןעמ טָאה גנונדרָא-גָאט ןופ טקנוּפ ןטייוצ םעד ןעלדנַאהַאב םייב
 ףרַאד'מ .,ןרעוו ןטימעגסיוא אבהל ןפרַאד סָאװ ,ןרעלעפ ייר ַא ףיוא ןזיװעגנָא
 ,דנַאל ןיא ןשינעעשעג עסיורג םורַא זיולב טשינ סעיצקַא עשיטילָאּפ ןריפ
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 -רעטעברַא ןופ טרפב ,ןבעל ןקיטרָא ןופ טקַאפ ןקיטכיוו ןדעי םורַא ךיוא רָאנ

 .ןבעל
 ןגעו טקעיָארּפ-ץעזעג םעיז עמוד ןיא ןעלדנַאהַאב ןטימ תוכייש ןיא

 סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןבָאה ,ןליוּפ ןיא גנוטלַאװרַאפ-טסבלעז רעשיטָאטש

 -עג ןוא ןעגנורעדָאפ טלעטשעגסױרַא ,עינַאּפמַאק-גנורעלקפיוא ןַא טריפעג

 .עיצקַארפ-עמוד .ד.ס רעד טקישעגרעביא טָאה'מ סָאװ ,ןטפירשרעטנוא טלמַאז

 -עגסיוא ךיוא זיא'ס .ןריפ וצ רעטייוו עיצקַא יד ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס

 -עגנָא ןענייז ריא ןיא .,ןעגנולמַאזרַאפ יד רַאפ עיצולָאזער ַא ןרָאװעג טעברַא
 ךיוא ןעמוק'ס ןכלעוו ןיא ,טקעיארּפ-ץעזעג ןופ תונורסח יד ןרָאװעג ןזיוו
 ןעגנורעדָאפ עטקורעגסױרַא יד .ןצנעדנעט עשיטימעסיטנַא קורדסיוא םוצ
 ןוא ןעגנוטלַאװרַאפ-טסבלעז עשיטָאטש יד ןריזיטַארקָאמעד וצ טליצעג ןבָאה
 ,ןכַארּפש עשידיי ןוא עשיליוּפ יד ןקיטכערַאבכיײלג

 ןוא טדערעגמורַא ןעמ טָאה גנונדרָא-גָאט ןופ ןטקנוּפ ערעדנַא יד ךיוא
 ,ןסולשַאב ןעמונעגנָא ייז ןגעוו

 -עגרָאפ זיא ,ןדייר ָאד ןלעװ רימ עכלעוו ןגעוו ,גנוטַארַאב עטייווצ יד
 רעייטשרָאפ 2 -- ןָאזרעּפ 14 טקילײטַאב ךיז ןבָאה ריא ןיא ,1912 רעמוז ןעמוק
 ןוא רעטעברַא ןעוועג 11 ןענייז 12 יד ןופ ,רעוט עקיטרָא 12 ןוא .ק.צ ןופ
 ,עשרַאװ ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ךרוד ןרָאװעג טלייוועג ןענייז ייז ,רערעל 1
 ענדָארג ,עגיר ,לעמָאה ,וועשטידרעב ,קסיורבָאב ,קסנימ ,שזדָאל ,ענליוו
 רעסיורג ַא ןיא טָאה סָאװ ,רעוט רוד רעיינ ַא ןעוועג זיא סָאד .,קָאטסילַאיב ןוא
 ןענייז ןטַאגעלעד יד .רעדילגטימ רוד םעיינ ַא ךיוא טריטנעזערּפער סָאמ

 טקיטפעטשַאב ןענייז סָאװ ןשטנעמ רָאנ ,ןרַאנָאיצקנופ-ייטרַאּפ ןייק ןעוועג טשינ
 .גנוגעװַאב רעד רַאפ טייצ עיירפ רעייז ּפָא ןביג ןוא סעיסעכָארּפ ערעייז ייב
 ןופ טסיג ַא -- טסייג רעינ ַא טליפעג ךיז טָאה גנוטַארַאב רעד ףיוא
 יד ןעמוקעג ןיוש ויא'ס יצ טריטַאבעד ןבָאה ןטַאגעלעד יד .גנובעלפיוא
 רעד .,רָאפנעמַאזצ ַא ןטלַאהּפָא לָאז גנוגעוװַאב עטבעלעגפיוא יד זַא ,טייצ
 קירעהעג ןטיירגוצ ןעוועג ןזיא סולשַאב רעד .ָאי -- ןעוועג זיא רעפטנע
 : גנונדרָא-גָאט ַאזַא טקרעמעגנָא טָאה'מ ןוא דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטכַא םעד
 ,טנעמָאמ ןשיטילָאּפ ןקיטציא ןיא .ד.ס רעד ןופ ןבַאגפיוא יד (2 ,ןטכירַאב (
 -רעטעברַא יד (5 .ור"גָאטנוז ןוא -תבש (4 .גנורעכיזרַאפ-רעטעברַא יד (3
 יד (6 ..פיַאד.ס.ר ןופ עגַאל יד (6 .עגַארפ-עיצַארגימע רעד ןיא קיטילָאּפ
 .ןעגנואיצַאב עשילױוּפ-שידיי יד (8 ..פ.ַא.ד.ס.ר רעד ןיא ןגָארפ עלַאנָאיצַאנ
 טכער יד רַאפ ףמַאק רעד (10 .עגַארפ-לוש רעד ןיא ןבַאגפיוא ערעזנוא (9
 רעשיטסילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד (11 .ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ
 ןיא ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה רָאפנעמַאװצ רעט5 רעד) .ןיוו ןיא סערגנָאק
 רעד ןופ ךורבסיוא ןבילוצ ןעמוקעגרָאפ טשינ זיא ןוא ןיוו ןיא 1914 טסוגיױא
 .(המחלמ-טלעוו רעטשרע

 יד טצַאשענּפָא ךיוא גנוטַארַאב יד טָאה ןסולׂשַאב ערעדנַא יד ןשיווצ
 עוויטיזָאּפ ייר ַא ףיוא קידנזייונָא .עיצקַארפ-עמוד .ד.ס רעד ןופ טייקיטעט
 ןוא ןטַאטוּפעד .ד.ס יד ןופ ןעגנוטערטסױרַא עקיטומ יד ןוא ןטנעמָאמ
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 עיצולָאזער יד טָאה ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד רַאפ לָאר עקיטכיוו רעייז
 םעד גנוטַארַאב יד טנָאטַאב טייקפרַאש רעדנוזַאב ַא טימ, :טגָאזעג רעטייוו
 -יטעט עכַאװש רעייז ַא ןזיװעגסױרַא טָאה עיצקַארפ .ד.ס יד סָאװ טקַאפ
 עמַאזיורג יד ןופ רענייק ןגעוו .עגַארפ -ןדיי רעד ןופ טיבעג םניא טייק
 -יוא טעטש יד ןופ ןעגנוקישסורַא) ןסַאמ עשידיי יד ןגעק ןעגנוגלָאפרַאפ
 ןעגנוגלָאפרַאפ ,וועיק ןיא סעוװַאלבָא יד ,ןליוּפ ןיא רעפרעד ןופ ןוא םוחת ןרעס
 ןגָארטעגנײרַא טשינ עיצקַארפ יד טָאה (.לג.ד.א ךַארּפש רעשידיי רעד ןגעק
 ,ד.ס יד ןופ ןעגנוטערטסיורַאטעשזדוב יד תעב ךיוא .עיצַאלעּפרעטניא ןייק
 ןעועג טרירַאב גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ עגַאל יד זיא ןטַאטוּפעד
 טרידנעמָאקער גנוטַארַאב יד, ..."קידנעייגיײברַאפ זיולב ןוא ךַאװש ץנַאג
 עדנגלָאפ יד עיסעס-עמוד רעטסטנָאנ רעד ןיא ןגָארטוצנײרַא עיצקַארפ רעד
 יד ןופ ןסערעטניא יד ןָא ףרַאש סרעדנוזַאב ןריר סָאװ ,ןטקעיארּפ-ץעזעג
 ,בשומה םוחת םעד ןפַאשּכָא ןגעוו (א :ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי עטסטיירב
 .ןענייארַאפ ןיא ךַארּפש-רעטומ רעד טימ ךיז ןצונַאב וצ טכער יד ןגעוו (ב
 ,",לג,ד.א ןעגנוזעלרָאפ ,ןעגנולמַאזרַאפ

 סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד סָאװ ,סעיצקַא לָאצ רעסיורג רעד ןופ
 ַא ןענעכערסיוא ָאד רימ ןלעוװו ,טריפעג עיצקַאער ןופ ןרָאי יד ןיא ןבָאה
 םעד ןפַאשּפָא רַאפ (2 .עמוד רעט4 רעד וצ עינַאפמַאקילַאװ יד (1 :לייט

 עינַאּפמַאק (4 .ךַארּפש רעשידיײי רעד רַאפ טכער (3 .בשומה:-םוחת ןשידיי
 -טסבלעז רעשיטָאטש ןופ טקעיָארּפ םורַא (5 .גנוריכַארטס-רעטעברַא רַאפ
 רַאפ (7 .טעברַא רעשידיי ףיוא טָאקיָאב ןגעק (6 .ןליוּפ ןיא גנוטלַאוװרַאפ
 תוכייש ןיא (9 .לוש-סקלָאפ רעשידיי ַא רַאפ (8 .תוליהק יד ןריזיטַארקָאמעד
 -פיוא רַאפ (10 .ןלױּפ ןיא גנוגעװַאב-טָאקיִאב רעשיטימעסיטנַא רעד טימ
 -ָאנָאקע לָאצ עסיורג ַא טריפעגנָא (11 ..פ.ַא.ד.ס.ר ןיא טייקינייא יד ןלעטש
 עכעלטפַאשלעזעג ענײמעגלַא לָאצ ַא ןיא גנוקילײטַאב (12 .ןקיירטש עשימ

 רענווָאק ,הלכשה-יציפמ ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ,רעקרעװטנַאה) ןרָאפנעמַאזוצ

 ןגעק עיצקַא-טסעטָארּפ (12 .(ערעדנַא ןוא רעוט .זעג .דיי ןופ גנוטַארַאב
 ,ועיק ןיא סעצָארּפ םד-תלילע

 עשידנוב יד ןיא םיחוכיוו יד ןעגנַאגעגנָא ןענייז'ס ןעוו ,טייצ רעד ןיא
 ,סרעוט-ײטרַאּפ עלַא ןגעלפ ,טעברַא-ײטרַאּפ ןופ ןעמרָאפ יד ןגעוו ןזיירק

 ,ןביירטשרעטנוא קימיטשנייא ,ןטסילַאגעליטנַא יד ייס ןטסילַאגעל יד ייס
 רענעפָא ןופ טייהנגעלעג עדעי ןצונוצסיוא קיטיונ טגנידַאבמוא זיא'ס זַא
 רעדנעלסורלַא רעד ןבעגעג דנוב םעד טָאה טייהנגעלעג ַאזַא .גנוטערטסױרַא

 םעיונעג ַא .1911 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,רָאפנעמַאזוצ-רעקרעװטנַאה
 עשידנוב יד ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו ןוא רָאפנעמַאזצ םעד ןגעוו טכירַאב
 .ש ןוא ןייטשנייוו .א ,רתסא ןופ ןעלקיטרַא יד ןיא רימ ןעניפעג ןטַאגעלעד
 ,1911 ןופ רעכיבלמַאז עשידנוב ןיא יקסירעמעשט

 ןייז ןעוועג זיא רָאפנעמַאװצ םעד ןופ ךירטש רעשיטסירעטקַארַאכ ַא
 עקידנגעװרעביא יד טַאהעג ןטרָאד ןבָאה םיטַאבעלַאב יד :לעטשנעמַאזוצ
 רָאטקעס-רעטעברַא רעד טָאה ןטַאגעלעד 450 עקידנזעװנָא יד ןופ ; טייהרעמ
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 ןענייז ןטַאגעלעד-רעטעברַא יד .ועייטשרָאפ 40 בורק יװ רעמ טינ טַאהעג

 ,דָארָאגװָאנײנשזינ ,עװקסָאמ ,גרוברעטעּפ :טעטש 12 לכהיךס ןופ ןעמוקעג

 -ישז ,שזדָאל ,ענליוו ,לעמָאה ,קסניווד ,לעוװער ,עגיר ,וקַאב ,וָאטסָאר ,וועיק

 -רעקרעװטנַאה עטריזינַאגרָא 22,000 םורַא ןטערטרַאפ ןבָאה ייז ,רימָאט

 יז ,ןטעל ןוא ןדיי ,ןסור ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד-רעטעברַא יד ,רעטעברַא

 עשידיי יד .רַאדילָאס טלדנַאהעג ןֹוא עיצקַארפ עטקינייאעג ַא טעדליבעג ןבָאה

 -עגסיוא ןענייז ייז ןופ עכעלטע .טעטש סקעז ןופ ןעמוקעג ןענייז ןטַאגעלעד

 :רעטעברַא עכעלטסירק ןוא עשידיי ןופ ןעמיטש יד טימ ןרָאװעג ןבילק

 רעשזדָאל רעד ךיוא .רימָאטישז ןיא ןוא קסניווד ןיא ןעוועג סָאד זיא ױזַא

 ןופ טַאדנַאמ ַא טַאהעג טָאה ,יקסירעמעשט .ש טסידנוב רעד ,טַאגעלעד

 -רַא רעניילק רעד ןופ רעדילגטימ יד .רעטעברַא עשיליוּפ ןופ ןוא עשידיי

 ,לָאר עסיורג ַא טליּפשעג רָאפנעמַאזוצ ןפיוא טָאה סָאװ ,עיצַאגעלעד-רעטעב

 ןטשרע םוצ ךיז רַאפ ָאד ןבָאה ייז זַא ,ןובשחו-ןיד ַא ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה

 .ענובירט עיירפ ַא ןצונוצסיוא טייקכעלגעמ ַא סייררעביא ןגנַאל ַא ךָאנ לָאמ

 עשידיי יד; ןַא ,טכירַאב ןייז ןיא טריטַאטסנָאק (ןייטשנייו .א) שט-ר .א

 טייהנייא יד טיהעגנייא עשיסור יד ןופ רעמ ןײמעגלַא ןיא ןבָאה רעטעברַא

 ריא טיול עסיורג-טינ יד ןוא ,עיצַאזינַאגרָא-ןסַאלק רעייז ןופ טײקצנַאג ןוא

 -עד ַא יװ טליפעג ךיז טכער טימ טָאה עיצַאגעלעד-רעטעברַא עשידיי לָאצ

 -רַאפ יד טליפרעד עדריוו טימ טָאה ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ עיצַאגעל

 .(י"טגײלעגפיורַא ריא ףיוא ןבָאה ןעגנוגנידַאב יד סָאװ ,לָאר עכעלטרָאװטנַא

 "ירַאדילָאס-ןסַאלק ןופ עיצַארטסנָאמעד ַא ןעוועג זיא רָאפנעמַאװצ רעד

 ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ןטעטילַאנָאיצַאנ ענעדישרַאפ ןופ םיטַאבעלַאב יד :טעט

 -סױרַא עפרַאש וצ רַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה טיטַאבעלַאב עשידיי .ןעמַאזוצ

 "עג טַאגעלעד-רעטעברַא רעשידיי רעד ןעוו ,םזיטימעסיטנַא ןגעק ןעגנוטערט

 ןשידי םעד ןפַאשוצּפָא גנורעדָאפ ַא טימ ןטערטעגסױרַא ןיא ייווצנעז

 םיטַאבעלַאב עשידיי ,טייהרעמ רעד ןופ ןטַאגעלעד יד ןבָאה ,בשומה-םוחת

 םעד טזָאלעג טשינ ךיוא טָאה ןעמ "!גונעג, :ןגירשעג רַאדילַאס ,םכותב

 ַא ןגעו ןדייר יקסירעמעשט רעטעברַא עשידיי רעשזדָאל יד ןופ טַאגעלעד

 .ךַארּפש-רעטומ רעד ףיוא לוש

 -עג טָאה (ךעלגניי-ןרעל רַאפ ןסרוק ןיא) ךַארּפש-טכירעטנוא רעד ןגעוו

 רעד -- שזדָאל ןיא םיטַאבעלַאב עשידיי יד ןופ טַאגעלעד רעד טדער

 רַאפ ןעמונעגנָא טשינ רעבָא ךיז טָאה רע .טָארשריק ןַאי רעוט רעשיטסינויצ

 יד :ןכַארּפש 2 ןַארַאפ ןענייז; ןליוּפ ןיא זַא --- ,טגָאזעג טָאה רע .שידיי

 .עשטייד יד :ךַארּפש עטירד ַא ךָאנ ןַארַאפ זיא'ס ,עשיליוּפ יד ןוא עשיסור

 סָאװ .3 ןַארַאפ ןענייז ןכַארּפש-לוש רָאנ ,שידיי ףיוא ךיוא ןעמ טדער ןדייר

 עיצַאגעלעד-רעטעברַא יד .?טגָאזעג טשינ רע טָאה ןעגנורדעג זיא ןופרעד

 .ךַארּפש-רעטומ רעד ןיא טכירעטנוא ןגעוו עיצולָאזער ַא טריפעגכרוד טָאה

 ןלָאמעג ןבָאה סרענדער יד ןעוו ,םערוטש רעתמא ןַא ןכָארבעגסױא זיא'ס

 ןוא ךעלגניי-ןרעל יד ןופ עיצַאטַאולּפסקע רעכעלשטנעממוא ןופ דליב סָאד

 -טסבלעזירעדניק ןופ קיטסיטַאטס רעד ןיא זַא ,טקַאפ ןפיוא ןפוררַאפ ךיז ןבָאה
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 -רָאפ יד .רעטרע עטשרע יד ןופ םענייא ךעלגניי-ןרעל יד ןעמענרַאפ ,ןדרָאמ
 "יטסניא יד ןצנַאג ןיא ןפַאשוצּפָא טרעדָאפעג ןבָאה רעטעברַא יד ןופ רעייטש
 .ןלוש עלענָאיסעּפָארּפ ןעיובפיוא םעד טָאטשנָא ןוא ךעלגניי-ןרעל עיצוט

 ןעמעננָא ןסולשַאב עלַא טגעלפ עיצַאגעלעד-רעטעברַא ענײמעגלַא יד
 -- עגַארפ רעקיטכיוו ַא ןיא תועד-יקולח ןעוועג רעבָא ןענייז'ס ,קימיטשנייא
 סָאד זַא ,ןעוועג זיא ןטַאגעלעד עשידנוב יד ןופ גנולעטש יד .גָאט-ור ןגעוו

 וצ עיצַאנ רעדעי ןופ רעטעברַא יד טייקכעלגעמ יד ןבעג ףרַאד ץעזעג
 וצ ןעגניוצ טשינ ייז ףרַאד ןוא םיבוט-םוי עשירָאטסיה ערעייז ןרעייפ
 ,גנולעטש ַא ןעמונרַאפ טָאה עיצקַארפ-עמוד .ד.ס יד .געט ערעדנַא ןרעייפ
 ַא טיול רָאנ ןלַאנָאיצַאנ ַא טיול טשינ ןזייל טפרַאדעג ןינע םעד טָאה סָאװ

 עלַא רַאפ גָאט-ור ןייא ןייז לָאז טָאטש רעדעי ןיא :ןמיס ןלַאירָאטירעט
 עיסימָאק עטשימעג ַא ןעמיטשַאב טעוװ סָאד -- גָאט ןכלעוו .,רעטעברַא
 זַא ,טהנעטעג ןבָאה ןטַאגעלעד עשיסור יד .רעטעברַא ןוא םיטַאבעלַאב ןופ
 טרעלקעגפיוא ךעלטנירג טשינ ךָאנ עגַארפ יד זיא רעטעברַא עשיסור יד ייב
 ןופ גנולעטש רעד ןגעק ךעלטנפע ןטערטסױרַא טשינ ךיוא ןענעק ייז ןוא
 ןופ רעדעי זַא ,טגיילעגרָאפ רעבירעד ןבָאה ייז .עיצקַארפ-עמוד .ד.ס רעד
 ,גנולעטש ןייז ןקידייטרַאפ וצ טכער ןבָאה לָאֹז עיצַאגעלעד-רעטעברַא רעד

 ןטלַאהּפָא עיצַאגעלעד-רעטעברַא עצנַאג יד ךיז לָאז ןעמיטשּפָא םייב רעבָא
 טשינ טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעדנעלסור רעד זַא ,ויטָאמ ןטימ ןעמיטש ןופ
 -רַא יד ןטלַאּפש וצ טשינ ידכ .עגַארפ רעד ןגעוו גנוניימ עקיטליגדנע ןייק
 "ונעגנָא ןטסידנוב יד ןבָאה ,עגַארּפ רעקיטכיוו ַאזַא ןיא עיצַאגעלעד-רעטעב
 ירָאפ 2 ןבָאה רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ןטַאבעד יד ןיא .סימָארּפמָאק םעד ןעמ
 עשידנוב יד טקידיײטרַאפ עיצַאגעלעד-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ רעייטש

 ,ּפָא ךיז טלַאה עיצַאגעלעד:רעטעברַא יד סָאװרַאפ טרױוװיטָאמ ןוא גנולעטש
 רעדעי זַא ,טרעדָאפ סָאװ ,עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד
 .עיגילער ןייז טימ םכסה ןיא םיבוט:םוי יד ןרעייפ וצ טכער ןבָאה לָאז

 -ַאװצ רעד זַא ,ןעזעגסיורָאפ ןבָאה רעטעברַא יד ןופ רעייטשרָאפ יד
 ןבָאה ייז ,ןטַאטלוזער עשיטקַארּפ עטסנרע ןייק ןעגנערב טשינ טעװ רָאפנעמ
 טָאה עיצַאגעלעד-רעטעברַא יד סָאװ ,טקַאפ םעד קיטכיוו רַאפ ןטלַאהעג רעבָא
 -נואיצַאב עשילַאכרַאירטַאּפ יד ןגעוו עדנעגעל עטלַא יד ןרעטשעצ וצ ןזיוװַאב

 יד .קרעװטנַאה םניא רעמעניסטעברַא ןוא רעבעג-סטעברַא יד ןשיווצ ןעג
 -קַאער יד זַא ,ןזיװַאב ךיוא ןבָאה ןטַאגעלעד-רעטעברַא יד ןופ ןעגנוטערטסױרַא
 -רעמ יד ןעוו .גנוגעװַאב-רעטעברַא יד ןטכינרַאפ וצ חוכב ןעוועג טשינ זיא עיצ
 רימ :טרעלקרעד ייז ןבָאה ,ןדייו וצ רעטעברַא יד טרעטשעג טָאה טייה
 טכער ןבָאה רימ רָאנ ,טייהרעדנימ רעד ןיא ןביילב ָאד ןלעװ רימ זַא ,ןסייוו
 .(*ףוס ןזיב ןרעהסיוא זנוא לָאז ןעמ זַא ,ןרעדָאפ וצ

 עּפַאנק םיוק טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה סָאװ ,עפורג-רעטעברַא יד
 טינ ןגעווטסעדנופ זיא ,ןטַאגעלעד לָאצ רענײמעגלַא רעד ןופ טנעצָארּפ 0

 : רָאפנעמַאזוצ םעד ןופ ןסולשַאב עשיטקַארּפ יד ףיוא העּפשה ַא ןָא ןבילבעג

 טָאה'ס .תוחנה עסיוועג ףיוא ןעגנַאגעג טייהרעמ יד זיא ןגַארּפ עכעלטע ןיא
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 רעשיטילָאּפ רעד : עכָאּפע רעד ןופ רעפסָאמטַא יד ךיוא ןפלָאהעג קפס ןָא ָאד

 יּפָארַא גרַאב ערעטצניפ יד ךיז טקידנע'ס זַא ,ןזיוועג טָאה רעטעמָארַאב

 "ןסַאלק יד ןרָאװעג טרירטסנָאמעד טלוב זיא'ס :עטטקיטכיװ סָאד .הפוקת

 רעד ןופ ןוא טייז ןייא ןופ רעטעברַא יד ןוא םיטַאבעלַאב יד ןופ גנולייטעצ

 "ַאב רעדא .םידדצ עדייב ייב טעטירַאדילָאס-ןסַאלק יד -- טייז רעטייווצ

 טָאה -- ןַאגרָא רעשידנוב רעד ןבירשעג טָאה --- ײסָאר ףיט ןופ סָאבעל

 יו ױזַא טפמעק סָאװ ,רבח:ןסַאלק ןייז זיא ענליוו ןופ דיי רעד זַא ,ןעזרעד

 "טסואווַאב םעד -- אנוש ןעמַאזניימעג םעד ןגעק ,רע יו רעטקישעג ךָאנ ,רע

 םעד ןטלָאּפשעצ טָאה ןמיס רעלַאנָאיצַאנ רעד טשינ; .רעטעברַא ןקיניז

 עסיטנַא טשינ .ןמיס-ןסַאלק רעד ןטלָאּפשעצ םיא טָאה'ס -- רָאפנעמַאזוצ

 עשימרוטש רָאנ -- ןעמוקעגרָאפ טרָאד ןענייז סעיצַארטסנָאמעד עשיטימ

 זיא סָאד -- ףמַאק ןלַאנָאיצַאנ טָאטשנָא ףמַאק-ןסַאלק ,ןסױטשנעמַאזוצ-ןסַאלק

 "עברַא יד סָאװ ,םעד ןופ ןטַאטלוזער עוויטיזָאּפ עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא

 .(" ?רָאפנעמַאזוצ םניא טקילײטַאב ךיז ןבָאה רעט
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 טָאטש-טּפיוה רעד ןיא טַאלבנכָאװ ַא 3

 ןופ ןרָאװעג טלסיירטעגפיוא טפַאשרעטעברַא יד זיא 1912 לירּפַא ןיא
 ןבָאה ןבורג:דלָאג רעריביס יד ןופ רעטעברַא יד .ןשינעעשעג רענעל יד
 טכַאמ עשירַאצ יד .ןעגנורעדָאפ עשימָאנָאקע טלעטשעגסױרַא ןוא טקיירטשרַאפ
 ןופ ,תונברק 500 רעביא ןעוועג ןענייז'ס ןוא רעקיירטש יד ןסָאשַאב טָאה
 סָאד .עטעדנואוורַאפ טפלעה עטייוצ יד ןוא עטיוט טפלעה ןייא ךרעב ייז
 ,דנַאל ןיא ןקיירטש-טסעטָארּפ ןופ עילַאװכ ַא ןפורעגסױורַא טָאה

 עקיטולב יד טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,הפוקת רעד ןופ תוהמ רעד
 -המחלמ יד ןופ רענוד ןטימ טקידנערַאפ ךיז טָאה ןוא ןשינעעשעג רענעל
 -ער עלַא ןופ ףמַאק רעקידתונשקע ,רעטלפייווצרַאפ ַא ןעוועג זיא ,ןטַאמרַאה
 טייקכעלגעמ ַא רַאפ טפַאשלעזעג רעשיסור רעד ןופ ןטנעמעלע ערענָאיצולָאװ
 -עג ןענייז עיצַאריּפסנָאק ןופ תומא 'ד יד .טייקיטעט רענעפָא ,רעלַאגעל ןופ
 רעדיוו זיא סָאװ ,גנוגעװַאב-ועטעברַא רעטבעלעגפיוא רעד רַאפ גנע ןרָאװ
 טקוקעג טשינ .רעטקַארַאכ-ןסַאמ ַא ןעמונעגנָא טָאה ןוא סַאג ןיא סױרַא
 -רַאּפ ערענָאיצולָאװער יד ןבָאה ,תופידר עשיאייצילָאּפ עקידרדסכ יד ףיוא
 רעייטשרָאפ טקישעג ,ןקיירטש עשימָאנָאקע ןוא עשיטילָאּפ טריזינַאגרָא ןעייט
 רעד ןיא עדנַאגַאּפָארּפ עטיירב ַא טריפעג ,ןרָאפנעמַאזוצ עלַאגעל עלַא וצ
 -עג טָאה דוב רעד ךיוא .עסערּפ רעשיאיײטרַאּפ רעלַאגעל רענענַאטשטנַא
 -- טָאטש-טּפױה רעד ןיא ןעגנַאגעגסױרַא זיא סָאװ ,ןַאגרָא ןלַאגעל ַא ןפַאש
 | ,גרוברעטעפ ןיא

 ןיא ןרָאװעג קרַאטש סרעדנוזַאב זיא גנובעלפיוא ןופ הפוקת רעד ןיא
 ךעלגנעגוצ ןייז לָאז סָאװ ,ןַאגרָא ןַא ןיא שינעפרעדַאב יד דנוב ןופ ןעייר יד
 -ןכָאװ ַא ןבעגוצסױרַא וואורּפ רעד יװ ,םעד ךָאנ .רענעייל-ןסָאמ ַא רַאפ
 .קיצ רעד טָאה ,לַאפכרוד ַא טימ טקידנעעג ךיז טָאה עשרַאװ ןיא טפירש
 -ײטרַאּפ םעד ןבעגסױרַא : וואורּפ ןקידרעטייוו ַא ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב דנוב ןופ
 ייוצ טקורדעג טלָאמעד ןיוש ךיז ןבָאה'ס ואוו ,גרוברעטעּפ ןטייוו ןיא ןַאגרָא
 לייורעד זיא עיצקַאדער יד .ןעגנוטייצ עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשיסור
 רעטרעװשַאב רעד זַא ,ןזיװעגסױרַא רעבָא ךיז טָאה דלַאב .ןיוו ןיא ןבילבעג
 גנוטייצ רעד טגנערב יירעקורד רעד ןוא עיצקַאדער רעד ןשיװצ טקַאטנָאק
 טימ טקורדעג ןרעװ סעמעט עלעוטקַא ףיוא ןעלקיטרַא יד :ןדָאש ךס ַא
 עּפורג ַא ןעוו ,רעוװיטקודָארּפ ךס ַא ןרָאװעג זיא טעברַא יד .גנוקיטעּפשרַאפ ַא
 -קַאדער יד ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה גרוברעטעּפ ןיא ןטסילַאנרושז עשידנוב
 ןופ ןעמוק רעטייו טגעלפ לַאירעטַאמ לייט ַא זיולב .סעיצקנופ עלענָאיצ
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 טיצ -- טַאלבנכָאװ םעיינ םעד ןופ רעטעברַאטימ עקידנעטש  .דנַאלסיוא
 -ַאכימ .ב ,ןיגלָא .מ ,שרעה .ל ,רתסא ,קַאװטיל .א ,םעדעמ .וו : ןעוועג ןענייז

 .מ ,ךיירנייו סקַאמ ,שטיוװָאמַארבַא ,ר ,יקסוװַאלכַאז ,ד ,ךילרע .ה ,שטיוועל
 עלעיצעּפס טַאהעג ןבָאה םירבחמ עכעלטע .,ערעדנַא ןוא ןייטשנייוו .א ,סעפַאר
 ןגעו ןעיידיא ערעייז טלקיװטנַא ןבָאה רתסא ןוא קַאװטיל :סעבַאגפיוא
 ןגעו ןבירשעג ןבָאה שרעה .ל ןוא ךילרע .ה ,ןעמעלבָארּפ-רוטלוק עשידיי
 רעד ןגעוו ןטכירַאב שיטַאמעטסיס טגעלפ ןיגלָא ,ןליוּפ ןיא עיצַאוטיס רעד

 עשיטילָאּפ ןבירשעג טָאה יקסװַאלסַאז .ד ;רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ

 ןעװעג זיא ןעמָאנײטרַאּפ ןייז) ןיּפיל .פ םינָאזװעסּפ ןרעטנוא ןענָאטעילעפ

 ,(ּפיליפ

 ,1912 רעבמעצעד ןט20 םעד סױרַא זיא טייצ רעמונ רעטשרע רעד
 ףעװעג טעמדיװעג םיא ויא טייז עצנַאג ַא ןוא ,טיוט סרעסָארג ךָאנ דלַאב
 ןפיט ַא טימ םענעברָאטשרַאפ ןופ טערטרַאּפ םעד טנכייצעג טָאה םעדעמ .וו
 עקיטסייג ַא טקינייארַאפ טָאה ןדייב ייז :עיציאוטניא רעלעטבוס ןוא ליפעג
 ךס ַא טַאהעג ךָאנ ןבָאה טייצ ןופ ןרעמונ עקידרעטייו יד .טפַאשהבורק
 ,דנַאל ןקע עלַא ןופ ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,ןקורדסיוא-רעיורט

 וצ ןעגנואווצעג ןעוועג ןַאגרָא רעשידנוב רעד זיא ביֹוהנָא ןופ דלַאב
 גנוטייצ יד זיא לָאמ ןייא טשינ .סעיסערּפער עוויטַארטסינימדַא ןגעק ןפמעק
 טלעטשעגּפָא גנוריגער יד טָאה 1913 לירּפַא ןיא ,ןרָאװעג טריקסיפנָאק
 -יא ןכָאנ סױרַא זיא סָאװ ,רעמונ םעד ןיא .םישדח ייווצ ףיוא גנוטייצ יד
 לַאנרושז רעד זַא ,רענעייל עריא טרעכיזרַאפ עיצקַאדער יד טָאה ,סייררעב
 עלַא ןגעק ןפמעק וצ טיירג זיא ןוא עיניל עקיבלעז יד ןריפ רעטייוו טעוו
 ןבָאה ייז זַא ,טייקרעכיז יד ןבָאה ןלעװ רעטעברַאטימ יד רָאנ ביוא ,תוכמ
 רענעייל יד ןופ ףורּפָא רעד ,ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי יד ךיז רעטניה
 -יז יד טָא רעביירש יד ןבעג טנעקעג טָאה ןרעמונ עטשרע יד ףיוא
 -רַאפ ןופ ןעמוקנָא ןגעלפ סָאװ ,עיצקַאדער רעד ןיא ווירב עלַא :טייקרעכ
 רעטעברַא יד ןדנובעגוצ יו ,טגָאזועג תודע ןבָאה ,ןטסידנוב סעּפורג ענעדיש
 "יו יד ןבירשעג ןבָאה -- דיירפ סיורג טימ; .,ןַאגרָא-ײטרַאּפ םוצ ןענייז
 רעטעברַא עשידיי עקיניזטסואווַאב ערעזנוא ןבָאה --- ןטסידנוב רעקסבעט
 רערעדעי .גנוטייצ-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ רעמונ ןטשרע םעד טנגעגַאב
 ןעזרעד טָאה רע ןעו ,החמש עקיטסייג-ךעלרעניא ןַא טבעלעגרעביא טָאה
 -רעטעברַא עשידיי ַא; ..."ךיז רַאפ טכַארטעג טָאה רערעדעי .גנוטייצ יד
 טציא רימ ןבָאה, ..."םיורט ַא ,עיזַאטנַאפ ַא זיא טייצ רעקיטנייה ייב גנוטייצ
 -נוא ןיא ךיוה רעד ןופ זנוא טכייל סָאװ ,םערוט-טכייל ַא טייצ-ךשוח רעד ןיא
 ."שינרעטצניפ רעז

 סָאד, :רעמונ ןבלעז םעד ןיא ןביירש ןטסידנוב רעשזדָאל עּפורג ַא
 רעשידיי רעד ףיוא בוט-םוי רעכעלקריוו ַא זיא טייצ רעד ןופ ןעניישרעד
 "נידַאב ערעווש יד ףיוא טקוקעג טשינ זַא ,ןפָאה ןליוו רימ .סַאג-רעטעברַא
 ןציטשרעטנוא וצ ןבערטש רעטעברַא עשידיי עקיניזטסואווַאב יד ןלעוװ ןעגנוג
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 ריא ןשטניוו ןוא טייצ רעד ןופ עיצקַאדער יד ןסירגַאב רימ .גנוטייצ רעייז
 (=*"געוװו ןלופרענרעד ריא ףיוא טעברַא ערַאבטכורפ ןוא גלָאפרעד

 עפורג ַא .,ןטייז עלַא ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז ןפורּפָא עשיטסַאיזוטנע
 ןגנַאל רעזנוא ןופ ןירעקעװ ידא טסירגַאב טָאה רעטשרעב רעקשיװָאקליװ
 ,טגיילעגרַאפ טָאה וװועשיטסָארָאק ןופ ןעיורפ עקידנטעברַא עּפורג ַא ,"ףָאלש
 -- טייצ יד טנעייל :ןגָאז ייז ןוא סנירעטעברַא עלַא וצ ןדנעוו ךיז לָאז ןעמ
 -ןעהּפָא ןוא עיטַאּפַא יד ןכרַאװאוצּפָא טייצ ןיוש זיא'ס זַא ,ןעז ריא טעוו
 ןופ וירב ַא טמענרַאפ ןעגנוסירגַאב יד ןשיוװצ טרָא ןועדנוזַאב ַא .טייקיט
 ,דיירפ טימ ןריטַאטסנָאק ייז ,עינרעבוג רעדגָאלָאװ ןיא עטקישרַאפ עּפורג ַא
 -רַא רעדנעלסור ןקיניזטסואווַאב םנופ ןעמיטש עקיטכעמ, יד ןשיװצ זַא
 ןופ םיטש עלופסנבעל ,ערעטנומ ,עצלָאטש יד ךיוא טגנילק סַאלק-רעטעב

 ,(= ?טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןטסטקירדרעטנוא

 ןבָאה בשומה-םוחת ןיא טעטש ענעדישרַאפ יד ןופ ןצנעדנָאּפסערָאק יד
 ףמַאק ןשימָאנָאקע ןכײרגלָאפרעד ןוא ןטקרַאטשרַאפ ַא ןופ דליב ַא ןבעגעג
 -יוב ןוא רעטשרעב רעקסניווד יד ןופ ןקיירטש יד .סַאג רעשידיי רעד ףיוא
 סָאװ ,רעטרע ערעדנַא ייר ַא ןופ רעדָא ,עגיר ןיא סרעדיינש יד ןופ ,רעטעברַא
 יד טרעטנומרעד ןבָאה ,ןעגנוגנידַאב-טעברַא ערעסעב טפמעקעגסיוא ןבָאה
 -ַאֹּפ ןופ םענרַאפ רעד ןעוועג זיא רעטנַאזָאּפמיא ךָאנ .םוטעמוא רעטעברַא
 ףיוא סעיצַאנ עלַא ןופ רעטעברַא טקיניײארַאפ ןבָאה סָאװ ןקיירטש עשיטיל
 -ָאד יד זַא ,טייקנדירפוצ סיורג טימ ןָא טזייו טייצ יד .ןטיבעג ענעדישרַאפ
 -טפַאשלעזעג םניא ךורברעביא ןַא 1912 ןיא ןכַאשעג ןבָאה ןקיירטש עקיז
 זיא -- טסעפ גנוטייצ יד טלעטש -- ענעל ךָאנ .,דנַאלסור ןופ ןבעל ןכעל

 "עג רעקיטכיו רעדָא שינעעשעג עקיטכיוו עקיצנייא ןייא ןייק ןעוועג טשינ
 טימ םיא ףיוא ןפורּפָא טשינ ךיז לָאז טַאירַאטעלָארּפ רעד סָאװ ,גָאט-קנעד

 טקיירטשעג קיטסיטַאטס רעלעיציפָא רעד טיול ןבָאה 1912 ןיא .קיירטש ַא

 ,רעטעברַא ללכ ןצנַאג םנופ ,צָארּפ 233,7 טסייה סָאד --- רעטעברַא 1
 ,עיצקעּפסניא-קירבַאפ רעד ןופ החגשה רעד רעטנוא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ
 זיא 1913 ןיא .ןָאילימ ַא םורַא ןעװעג זיא רעקיירטש לָאצ ענײמעגלַא יד
 ,רעסערג ךָאנ ןעוועג רעקיירטש לָאצ יד

 ןבעל ןשיטילָאּפ ןופ דליב יֹונעג ַא ןבעגעג טָאה ןַאגרָא רעשידנוב רעד
 -עלבָארּפ עלעוטקַא עקיטכיו עלַא ףיוא ןפורעגּפָא ךיז טָאה ןוא דנַאל ןיא

 ןיא עיצַאוטיס רעשיטילָאּפ רעד ןבעגעגּפָא טייצ יד טָאה טרָא ךס ַא .ןעמ
 -יטנַא רעלַאטורב ַא טעװעשובעג ןלַאװ-עמוד יד ךָאנ טָאה'ס ואוו ,ןלױּפ

 עשידיי ןוא עשיליױּפ ןופ עיצקַא-לַאװ רעטקינייארַאפ רעד ףיוא .םזיטימעס
 -רַאפ טימ טרעפטנעעג ןויירק עשיליוּפ ערענָאיצקַאער יד ןבָאה רעטעברַא
 סָאװ ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד יבגל טָאקיָאב ןשימָאנָאקע םעד ןקרַאטש
 גנַאגסױא םעד טריטנעמָאק טָאה טייצ יד .טריפעג רעירפ ןופ ןיוש ןבָאה ייז
 טַאטוּפעד-רעטעברַא ןַא ןופ ןביילקסיוא סָאד, :ןפוא ַאזַא ףיוא ןלָאװ יד ןופ
 יד ךיז ןשיװצ טפמעקעג טייקדליוו ַאזַא טימ ןבָאה'ס ואוו ,עשרַאװ ןיא
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 ןופ םיטַאבעלַאב יד ואוו ,ןזיירק עשיטסילַאנָאיצַאנ עשידיי ןוא עשילױּפ

 טָאה םוטרעגריב עשיליוּפ עשיטסיניווָאש ןוא ערענָאיצקַאער סָאד -- דנַאל

 זיא; .."רעלייו ןשידיי ןפיוא המיא-םָארגָאּפ ַא ןפרָאװעגנָא ןוא ןקָארשעג

 סָאד .(יי ?גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ עיידיא רעד רַאפ ןוחצנ רעלַאסָאלָאק ַא

 -יירגוצ ןגעוו ןעגנַאלק .ןרענָאיצקַאער עשיליופ יד ךיוא ןענַאטשרַאפ ןבָאה

 יד ךָאנ םישדח עכעלטע ךשמב ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ןעמָארגָאּפ וצ ןעגנוט

 -רעד וצ ָאלעגַאי טַאטוּפעד ןשיטסילַאיצָאס םעד ןגיואוװַאב טָאה סָאד ,ןלַאװ

 זיא םָארגָאּפ ַא ןגעװ ןעגנַאלק יד, :טייצ רעד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא ןרעלק

 .טכַארטעגוצ טָאה עסערּפ עשיטסילַאנָאיצַאנ יד סָאװ ,ןעלטימ יד ןופ רענייא

 ךיז ןלָאזס בױא .ךעלגעמ טשינ ןפוא םושב זיא עשרַאװ ןיא םָארגָאּפ ןייק

 -רךַא יד ןלעװ ,סָארגָאּפ ַא ןופ םינמיס זיא טשינ ערעסָאװ ןזיױוסיורַא וליפא

 .(':"סע ןלעטשוצּפָא בױהנָא עמַאס ןיא סנטיײצַאב חוכב ןייז ןסַאמירעטעב

 -קַארפ םנופ עמעט יד ןַאגרָא ןשידנוב םניא ןעמונרַאפ טָאה טרָא ךס ַא

 רעדיוו ןעמ טָאה ןעלקיטרַא ייר ַא ןיא ..ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןיא ףמַאק ןלענָאיצ

 -ַאב-רעטעברַא רעד ןופ טייקינייא יד זיא סע קיטכיוו יװ ,ןזיוועגנָא לָאמַא
 טלגיּפשעגּפָא ןבָאה ןעלקיטרַא יד .גנובעלפיוא ןופ הפוקת רעד ןיא גנוגעוו

 רעד ןיא :הביבס רעשידנוב רעד ןיא טשרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנומיטש יד

 עקיטרָא ןופ ןעגנודנעוו ןוא סעיצולָאזער ןעמוקנָא רדסכ ןגעלפ עיצקַאדער

 "נייא יד ןלעטשוצנייא ןעגנואימַאב עיינ טרעדָאפעג ןבָאה סָאװ סעיצַאזינַאגרָא

 טייקינייא יד זַא ,גנוגייצרעביא עטסעפ יד טשרעהעג טָאה דנוב ןיא .טייה

 -- עיצקַארפ-עמוד רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןיא קיטיונ רעדנוזַאב זיא

 ןיא ןעוועג זיא דנוב רעד ..ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ ןַאגרָא ןלַאגעל ןקיצנייא םעד

 -ַאב ַא טול ,טָאה ךילרע .ה .עיצקַארפ-עמוד רעד טימ טקַאטנָאק ןקידנעטש

 רעד ןופ טנַאטלוסנָאק רעקידנעטש ַא יװ טעברַאעג ,דנוב ןופ .ק.צ ןופ סולש

 .ןגַארפ ענײמעגלַא ןוא עשידיי ןיא עיצקַארפ

 "עג ןבָאה סָאװ ,ןענינעל ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא סעקיװעשלָאב יד

 .ד.ס רעד ןופ טײקצנַאג יד ןדלוד טלָאװעג טשינ ןבָאה ,.ּפ.ַא.ד.ס.ר יד ןטלָאּפש

 עיצקַארפ יד .טייהרעדנימ רעד ןיא ןעוועג ןענייז ייז ואוו ,עיצקַארפ-עמוד

 ןגעק זיא םעד ךָאנ .סעקיװעשלָאב 6 ןוא סעקיוועשנעמ 7 ןופ ןענַאטשַאב זיא

 עיצקַארּפ רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא ךיוא סעקיװעשלָאב יד ןופ ןליוו

 ייז .8 ךיז ןגעק טַאהעג ןיוש ייז ןבָאה -- ָאלעגַאי טַאטוּפעד-רעטעברַא רעד

 סָאװ ףיוא ,טקיטכערַאבכיײלג ןייז ןלָאז ןלייט עדייב זַא ,טגיילעגרָאפ ןבָאה

 טריזילַארַאּפ טלָאװ סָאד לייוו ,ןייז םיכסמ טלָאװעג טשינ טָאה טייהרעמ יד

 "עג טשינ ךיוא טָאה טייהרעמ יד .עיצקַארפ-עמוד רעד ןופ טייקיטעט יד

 "עג ערעדנוזַאב ייווצ ןופ טײטשַאב עיצקַארפ .ד.ס יד זַא ,ןענעקרענָא טלָאװ

 "וצ סָאװ ,ןטַאטוּפעד ענלצנייא עטלייװעג ןופ טשינ ןוא ןלייט ענעסָאלש

 ,טפַאשרעטעברַא עצנַאג יד ןױויטנעזערּפער ייז ןפרַאד ןעמַאז

 ,טרעלקרעד ןטַאטוּפעד עשיטסיװעשלָאב 6 יד ןבָאה 1913 רעבמעווָאנ ןיא

 זיא סולשַאב רעקיזָאד רעד .עיצקַארפ-עמוד ערעדנוזַאב ַא ןדליב ייז זַא
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 יד ןופ רעגָאז-טרָאװ רעטסקיטכיװ רעד .ןענינעל ךרוד ןרָאװעג טריטקיד
 רענעפַאשעג רעיינ רעד ןופ רעציזרָאפ רעד -- ןטָאטוּפעד עשיטסיװעשלָאב
 יד ,יקסװָאנילַאמ ןַאמָאר ןעוועג זיא --- עיצקַארפ-עמוד רעשיטסיװעשלָאב
 יקסװָאנילַאמ זַא ,ןקידלושַאב ןעמונעג ןבָאה סעקיוועשנעמ יד ןופ רעריפ

 סעקיװעשלָאב יד ,ענַארכָא רעשירָאצ רעד ןופ טנעגַא ןַא ,רָאטַאקָאװָארּפ ַא זיא
 יד ןגעק עינַאּפמַאק רעכעלטפַאשנדײל ַא טימ טרעפטנעעג םעד ףיוא ןבָאה
 טרעיודעג טשינ טָאה'ס ..דנַא ןוא ןַאד ,פ ,וװָאטרַאמ .ל רעריפ עשיטסיוועשנעמ
 1914 רעמוז .טקיטעטשַאב קידנעטשלופ ךיז טָאה גנוקידלושַאב יד ןוא גנַאל

 ,דנַאלסױא ןיא קעװַא זיא ןוא טַאדנַאמ ןופ טגָאזעגּפָא ךיז יקסווָאנילַאמ טָאה
 ענייז ןביירשנָא ןפלָאהעג םיא ןבָאה טנעמטרַאּפעד-יײצילָאּפ ןופ עטמַאַאב יד
 -לַאּפש יד ןריפכרוד ףיוא ןעוועג םיכסמ ךיוא ןיא סעדער ערענָאיצולָאװער
 .עיצקַארפ-עמוד .ד.ס רעד ןופ גנוט

 טריוייטָאמ ןטַאטוּפעד עשיטסיוװעשלָאב 6 יד ןבָאה ףורפיוא ןַא ןיא
 -סיוא ךיוא ןענייז ןוויטָאמ יד ןשיווצ ,ןטלָאּפשעגּפָא ךיז ןבָאה ייז סָאװרַאּפ
 טַאטּפעד םעד עיצקַארפיעמוד .זס רעד ןיא ןעמענניירַא סָאד טנכערעג
 זיא ןטצעל ןגעוו .,עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו גנורעלקרעד ַא ןוא ָאלעגַאי
 טייהרעמ רעד ןופ ןליו םעד ןגעק ןעמונעגנָא טָאה דיא, : ןרָאװעג טגָאזעג

 -ָאיצַאנ רענעפורעג-ױזַא רעד ןופ ןעגנוזָאל עשיטסילַאנָאיצַאנ יד רעטעברַא

 רעד ןיא רעטרעוו יד טניימעג ייז ןבָאה סָאד ,"עימָאנַאטױא רעלערוטלוק-לַאנ

 רעכעלטרעוו רעד .עיצקַארפ-עמוד .ד.ס רעד ןופ ןעמָאנ ןיא עיצַארַאלקעד

 ןענייז סָאװ ןעגנוטכירנייא; ןרעוו ןפַאשעג ןפרַאד'ס זַא ,ןעוועג זיא טסקעט
 -רעד ערעייז ןיא ."עיצַאנ רעדעי ןופ גנולקיװטנַא רעיירפ רעד רַאפ קיטיונ
 "עגרָאפ ןטַאטוּפעד עשיטסיװעשלָאב ענעטלָאּפשעגּפָא יד ןבָאה ןעגנורעלק
 טָאה רע לייוו ,ןָאלעגַאי ןבילקעגסיוא ןבָאה ןטסיניװָאש עשידיי יד זַא ,ןפרָאװ
 -ַאנ עשידיי יד ןופ גנוקידייטרַאפ יד ךיז ףיוא ןעמענ וצ ןעוועג םיכסמ
 .ןעגנורעדָאפ עשיטסילַאנָאיצ

 -פיוא ןַא ןיא ןבָאה גנוטכיר רעשיטסיוועשנעמ רעד זופ ןטַאטוּפעד 8 יד

 ןבָאה ייז .סעקיװעשלָאב יד ןופ תונעט יד ןפרָאװעגּפָא גנורעלקרעד ַא ןוא ףור

 -עברַא עשידיי ןוא עשיליוּפ ןופ טציטשעגרעטנוא זיא ָאלעגַאי זַא ,ןזיוועגנָא

 לייט ַא ןיא ײטרַאּפ ןייז ןוא גנוטכיר רעשיטסיסקרַאמ ַא וצ טרעהעג ,רעט

 יד ןרָאװעג טגערפעגּפָא ךיוא זיא'ס ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצָאס ןופ

 עמיטיגעל ַא זיא סָאװ ,עימָאנָאטױא רעלערוטלוקילַאנָאיצַאנ רעד ןגעק הנעט

 רעד ןיא טקעטש גנוטלַאּפש רעד ןופ הביס יד .גנורעדָאפ עשיטסילַאיצָאס

 ףורפיוא ןיא ..ּפ.ַא.ד.ס.ר יד ןטלָאּפשעג טָאה סָאװ ,גנוטכיר רעשיטסיװעשלָאב

 רעשיסור רעד ןופ םזינַאגרָא רעצנַאג רעד, :ןרָאװעג טגָאזעג זיא 8 יד ןופ

 -רַאפ הפגמ ַא יװ .ףמַאק-רעדורב ןכרוד ןסירעצ זיא גנוגעוװַאב-רעטעברַא

 טּפַאכ ,ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ טרעטשעצ ,ןטייווצ ןכָאנ רבא ןייא רע טּפַאכ

 רעד ןופ תודוסי יד רעטנוא טבָארג ,ןטפַאשלעזעג-רוטלוק יד ןיא ןיירַא ךיז

 ןופ טלַאהּפָא ןַא ךיז טימ קידנעגנערב .,עינַאּפמַאק-גנורעכיזרַאפ-רעטעברַא
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 הפגמ יד זיא טציא .סעיצַאזינַאגרָא עצנַאג ןופ ןברַאטשּפָא ןַא ,טעברַא רעד
 הנכס ַא יו ריא רעביא טגנעה ןוא עיצקַארפ-עמוד .ד.ס רעד זיב ןעגנַאגרעד
 .""טייקיטעט ריא ךיוא ןלעטשוצּפָא

 ןינע םעד טָאה'מ .גנוטלַאּפש יד טלייטרוארַאפ ףרַאש טָאה דנוב רעד
 ןעגנולמַאזרַאפ-רעטעברַא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב עלַא ןיא טלדנַאהַאב
 טקישעגרעביא טָאה'מ סָאװ ,סעיצולָאזער-טסעטָארּפ ןעמונעגנָא ןבָאה עכלעוו
 יקיצ רעד .עסערּפ רעד ןיא טכעלטנפערַאפ ןוא עיצקַארפ-עמוד רעד וצ
 -רַאפ רע רעכלעוו ןיא ,גנורעלקרעד ערעגנעל ַא טכעלטנפערַאפ טָאה דנוב ןופ

 -סױרַא ךיז טָאה .קיִצ רעד .,גנוטלַאּפש עטריפעגכרוד יד ןדישטנַא טלייטרוא
 -כיילג ייוצ ףיוא עיצקַארפ יד ןלייטעצ ןופ גנורעדָאפ רעד ןגעק טגָאזעג
 ךעלגעמ טלָאוװ'ס זַא ,טייקרעכיז יד טקירדעגסיוא ןוא ןלייט עטקיטכערַאב
 ,ןזיוועגנָא טרעוו'ס .ןפוא רעדזנַא ןַא ףיוא טעברַאנעמַאזוצ עכעלדירפ ַא ןעוועג
 רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ עצנַאג יד טגָארט עיצקַארפ עשיטסיװעשלָאב יד זַא
 יד סָאװ ,סעקַאטַא יד ןפרָאװעגּפָא ךיוא טָאה גנורעלקרעד יד .גנוטלַאּפש רעד
 דנוב ןפיוא טכַאמעג ףורפיוא רעייז ןיא ןבָאה ןטַאטוּפעד עשיטסיװעשלָאב

 -- דנוב ןופ גנורעלקרעד יד טגָאז -- ןטַאטוּפעד 6 יד .ָאלעגַאי טַאטוּפעד ןוא
 שינעדנעלברַאפ רעלענָאיצקַארפ רעייז ןיא טלעטשעגּפָא טשינ ךיז ןבָאה

 רעד ןופ גנוקידלושַאב יד טלעוו רעד רַאפ ןעגנערב וצ לָאמ ַא ךָאנ םעד רַאפ
 רע זא ,ָאלעגַאי רבח ןגעק עסערּפ רעקידהאמצרַאװש רעשיסור ןוא רעשיליױּפ
 וצ ןטסיניוװָאש רעװעשרַאװ עשידיי יד רַאפ בוח ַא ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה
 טשינ םעד רַאפ ךיז ןבָאה ייז .ןעגנורעדָאפ עשיטסילַאנָאיצַאנ ןקידיײטרַאפ
 .ןגיל סיואכרוד זיא גנוקידלושַאב יד זַא ,ןסייוו ןיילַא ייז םגה ,טלעטשעגּפָא

 -נוא סיוא רימ ןקירד רעטעברַא עשידיי עטריזינַאגרָא יד ןופ ןעמָאנ ןיא
 גנולדנַאה רעשירָאטַאזינַאגרָאזעד ןוא רעקידריוומוא רעד ןגעק טסעטָארּפ רעז
 ירַאפ רעזנוא סיוא ןקירד רימ .,ןטַאטוּפעד עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס 6 יד ןופ
 ןטַאטוּפעד 6 יד עכלעוו ,טייקטסיירד רעד עגונב טסעטָארּפ ןוא גנורעדנואוו
 -רֶא ןופ גנורעדָאפ יד ןָא ןפור ייז סָאװ םעד טימ ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה
 -- עימָאנָאטױא עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ --- טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןטריזינַאג

 -גיא רעד ןופ ןעייר יד ןיא טכער-רעגריב טָאה גנורעדָאפ יד .שיטסילַאנָאיצַאנ
 -רעטנוא דנַאלסור ןיא טרעוװו ןוא עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעט
 .('= ..,"ןײלַא רעטעברַא עשידיי עטריזינַאגרָא יד ןופ זיולב טשינ ןטלַאהעג

 טקיאורמואַאב קרַאטש טָאה ןעגנומיטש ערענָאיצולָאװער עילַאװכ עיינ יד
 ןעגנוטערטסױרַא עסיורג יד טגָאיעגכָאנ ןבָאה סעיסערּפער יד .טכַאמ יד
 -רעד יד ןגָאױצנײרַא חוכב ןעוועג טשינ רעבָא ןענייז ייז ,רעטעברַא יד ןופ
 -ליוועג רעדנוזַאב טָאה ײצילָאּפ יד .דרערעטנוא ןיא קירוצ תוחוכ עטכַאװ
 ןעגנערב טייצ ןַאגרָא ןשידנוב ןיא סעיצנעדנָאּפסערָאק יד : םוחת ןיא טעוועד
 ,סעיזיווער ןגעװ ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןכַאמרַאפ ןגעוו תועידי רדסכ
 ןגעו תועידי יד ןגעוטסעדנופ .ןלייטרוא ערעווש ןוא ןסעצָארּפ ,ןטסערַא
 -ָאּפ עקינייא ייב טקרַאטשרַאפ ןבָאה גנובעלפיוא רעכעלטפַאשלעזעג רעד
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 -סיוא ןיא ןביילב וצ ןעגנואווצעג ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטנַארגימע עשיטיל
 ,םייהַא ךיז ןרעקוצקירוצ קשח ַא ,ןעגנוגנידַאב עשיאיײצילָאּפ יד בילוצ דנַאל
 -ַאלװ ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא .ןרַאפעג עקידנעָארד יד ףיוא קידנקוק טשינ
 ןייק קעװַא זיא ןוא ןיוו טוָאלרַאפ רע טָאה 1913 ינוי ףוס .םעדעמ רימיד
 -סערַא ןרָאװעג רע זיא דרע רעשימייה רעד ףיוא געט עכעלטע ךָאנ .ענווָאק
 תוכייש ןיא רעטכיר-גנושרָאפסױא רעװעשרַאװ םנופ לעפַאב ַא טול טריט
 ןעמ .ןעגַארפ-סנעבעל לַאנרושז ןשידנוב ןטכַאמרַאפ ןיא טעברַאטימ ןייז טימ
 ץזַאפ עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,עשרַאװ ןייק טקישעגרעביא םיא טָאה
 ןוא תוסיפת ענשזרָאטַאק ןיא טריפעג םיא טָאה סָאװ ,געוו ןרעווש םנופ
 .ןעגנורעדנַאװ-ּפַאטע
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 ןרָאי עקידהמחלמרַאפ יד 4

 "נעמַאזוצ רענעפָא רעדעי טגעלפ 191471912 ןופ געט עקיאורמוא יד ןיא

 דָארּפ ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ענובירט ַא ןרעו ןשטנעמ עקידנטעברַא ןופ םוק

 קיטכיװ רַאפ ןטלַאהעג ןזיירק עשידנוב יד ןיא ןעמ טָאה רַאפרעד :טסעט

 ילַא ןטרעפ םוצ רעייטשרָאּפ יד רַאפ קיטקַאט ַא סנטייצַאב ןטעברַאוצסױא

 ןרָאװעג טמיטשַאב זיא סָאװ ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןופ סערגנָאק ןשידנעלסור

 יד ףיוא ןינע ןקיזָאד םעד טדערעגמורַא יונעג טָאה ןעמ .1913 ילוי ףיוא

 זיא ןעלקיטרַא עלַא ןופ קנַאדעג-טנורג רעד .טייצ טַאלבנכָאװ ןופ ןטלַאּפש

 ןלענָאיסעּפָארּפ גנע ןייק ןגָארט טשינ ףרַאד רָאפנעמַאזוצ רעד זַא ,ןעוועג

 -כיוו ןקורוצסױרַא טייהנגעלעג יד ןצונסיוא ןפרַאד ןטַאגעלעד יד .רעטקַארַאכ

 "טכער רעשידיי ןופ םעלבָארּפ סָאד --- ייז ןשיװצ ןוא םינינע ענײמעגלַא עקיט

 ךיז ןעמ טָאה רָאפנעמַאזוצ םוצ ןעגנוטיירגוצ עטשרע יד ייב ןיוש .טיײקיזָאל

 יד זַא ,ןװעגסױרַא ךיז טָאה'ס :םעלבָארּפ ןקיזָאד םעד ףיוא ןסױטשעגנָא

 רעד סָאװ ,םעד בילוצ טצענערגַאב קרַאטש ןייז טעוו ןטַאגעלעד עשידיי לָאצ

 ןיק טַאהעג טשינ ןבָאה ןדיי ואוו ,עװקסָאמ ןיא רָאפ טמוק רָאפנעמַאזוצ

 קיטילָאּפ יד טריקַאטַא ףרַאש טָאה (ךילרע .ה) יקס---לא .ה .ןעניואוו וצ טכער

 עימָארק; גנוזָאל רעשיטימעסיטנַא רעטלַא רעד רעטנוא טריפעג טרעוו סָאװ

 .(** (ןדיי ץוח) ?וועיערוועי

 עשידיי יד, :ןבירשעג ןַאגרָא רעשידנוב רעד טָאה רָאפנעמַאזוצ םעד ברע

 טכעלש יװ ,םירבח ערעייז ןלייצרעד ןפרַאד טעקישטזַאקירּפ עקיניזטסואווַאב

 ייב ףרַאד סע; ..."טיײקיזָאלטכער עשידיי יד ןבעל רעייז ףיוא טקריוו סע

 סע יװ ,ןרעװ טלייצרעד טייקיטעט רעלערוטלוק רעד ןופ גנולדנַאהַאב רעד

 יז טביולרעד ןעמ סָאװ ,םעד ןופ עטלעטשעגנָא-סלדנַאה עשידיי יד ןדייל

 -קעל ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ךַארּפש רעשידיי רעד טימ ךיז ןצונַאב וצ טשינ

 ,('+ ?סעיצ

 ןטַאגעלעד 50 ןבילקעגסיוא ןבָאה עטלעטשעגנָא-סלדנַאה עשידיי יד

 "וצ ןיא ךיז ןקילײטַאב ןוא ןעמוק וצ ןזיװַאב טָאה טייחרעדנימ ַא זיולב רעבָא

 טָאה רעטסינימ-ןרעניא רעד סָאװ רַאפרעד סע זיא ןעשעג ןוא .רָאפנעמַאז

 -ןיואוו ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד ןעמוק ןביולרעד וצ טשינ טנדרָארַאפ

 טעדליבעג ןבָאה ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד .בשומה-םוחת םעד ץוחמ טכער

 טשינ ייז ןענייז טייהרעמ ןייק םגה ,ןטַאגעלעד יד ןשיװצ עיצקַארפ עטסערג יד

 "מוא ןוא ן'.ר.ס ,ןטעדַאק ,סעקיווָאדורט ןעוועג ןענייז ערעדנַא יד .ןעוועג

 סיוארָאפ ןופ טלסּפעג טָאה ,טרעטשעג רדסכ טָאה ײצילָאּפ יד ,עשיאיײטרַאּפ
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 יד ןשיװצ .ןדייר ןטימ ןיא רענדער יד טלעטשעגּפָא ,ןטַארעפער עסיוועג
 טייקיטעט-רוטלוק רעד ןגעוו (1 ןעוועג ךיוא ןענייז ןטַארעּפער ענעטָאברַאפ
 ענַאל רעכעלטכער רעד ןגעוו (2 ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה עשידיי יד ןשיווצ
 זיא וװעיָארטס װַאטסירּפ-יײצילַאּפ רעד .עטלעטשעגנָא-סלדנַאה עשידיי יד ןופ
 ןליפא ןדייר וצ טרעטשעג טָאה רע ןוא תורשכ ןופ חיגשמ רעד ןעוועג
 -עג טָאה קורדנייא ןקרַאטש ַא .םינינע עלענָאיסעּפָארּפ-ןייר עסיוועג ןגעוו
 יד רעטעּפש) ָאריּפַאש עינָאס ןיטַאגעלעד רענליו רעד ןופ עדער יד טכַאמ
 ןגעו ןדייר וצ ןזיװַאב טָאה יז ,(דנָאלב הניד ןירעוט עשידנוב עטנַאקַאב
 ןגעוו ,ןיול-םומינימ ַא ןגעו ,בשומה-םוחת םעד ןפַאשוצּפָא טייקיטיונ רעד
 רעד -- ענדָאמ ןוא .ןעיורפ ןוא רענעמ רַאפ ןעגנוגנידַאב-טעברַא עכיילג
 רָאנ ,ןדייר וצ טרעטשעג טשינ ריא טָאה חיגשמ רעשיאיײצילָאּפ רעגנערטש
 .ןעגנוקרעמַאב עזָאלקַאמשעג טימ טנגונגַאב לָאמ סָאד ךיז

 -רַאפ יד ןופ טייהרעמ רעד ןופ גנומיטש רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ
 גרובצניג םארבא טסידנוב רעשזדָאל םנופ לַאװסיױא רעד ןעוועג זיא עטלמַאז
 -עג זיא יקסנערעק רעדנַאסקעלַא) סרעציזרָאפ-עציוו יירד יד ןופ םענייא רַאפ
 םוידיזערּפ ןיא םיא ןלייווסיוא ןכָאנ דלַאב ,(רעציזרָאפ רַאפ ןרָאװעג טלייוו
 טזייװ טקַאפ רעד זַא ,טגָאזעג טָאה רע .עדער ַא ןטלַאהעג גרובצניג טָאה
 טקירדעגסיוא ןוא ןענייז ןטַאגעלעד יד ןופ סעיטַאּפמיס יד טייז סנעמעוו ףיוא
 -ָארּפ וצ םרָאפ עקיסַאּפ ַא ןעניפעג טעװ רָאפנעמַאזוצ רעד זַא ,גנונפָאה יד
 ןבעל עצנַאג סָאד ןריזילַארָאמעד סָאװ ,תופידר עלַאנָאיצַאנ יד ןגעק ןריטסעט
 -עגנָא רעשזדָאל יד ןופ ןעמָאנ ןיא עטלמַאזרַאפ יד קידנסירגַאב ,דנַאל ןיא
 םנופ טַאטלוזער ַא זיא רָאפנעמַאװצ רעד, :טגָאזעג רע טָאה ,עטלעטש
 ,טסעטָארּפ ןוא ןרָאצ םעד ןופ טַאטלוזער ַא זיא רע ,עטלעטשעגנָא יד ןופ ףמַאק
 םעד ןופ גנומיטשַאב יד סעקישטזַאקירּפ יד ייב ןפורעגסױרַא טָאה'ס סָאװ
 ,1906-1905 ןרָאי יד ןופ ןעגנורעבָארעד יד ייז ייב ןעמענוצּפָא טַאר-הכולמ
 ,..?סעקישטזַאקירּפ עשידיי יד ךיוא ןענַאטשעגוצ ןענייז טסעטָארּפ םעד וצ
 לייט רעזָאלטכער עמַאס רעד, ...זַא ,ןכַאמ םַאזקרעמפיוא ףרַאד ךיא רָאנ
 ןעגנוגנידַאב עמַאזיורג יד ןיא טקיטשרעד טרעוו סָאװ ,סעקישטזַאקירּפ יד ןופ
 יו ,לָאצ רעד ןיא טלעטשעגרָאפ טשינ ןענייז -- עשידיי יד -- םוחת םנופ
 -סיוא יד טָאטשנָא זַא ,ןזיװעגנָא טָאה רענדער רעד ,"ןייז טנעקעג טָאה'ס
 רָאנ ןַארַאפ רָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא ןענייז ,ןטַאגעלעד עשידיי 0 ענעבילקעג
 ןעייטש םויה-רדס ןפיוא ןעוו ,טייצ ַא ןיא טעשעג סָאד ןוא ,קילטנעצ ייווצ
 -סלדנַאה עשידיי יד ןופ ןסערעטניא עטסקידנענערב יד ןָא ןריר סָאװ ,ןגַארפ
 קימיטשנייא .,ןרָאװעג טרידָאלּפַא קישיור זיא עדער ןייז .('* עטלעטשעגנָא
 יד ןעמענוצ ןגעק עיצולָאזער-טסעטָארּפ ַא ןעמונעגנָא ןטַאגעלעד יד ןבָאה
 ,רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ןייז וצ ןטַאגעלעד עשידיי יד ייב טכער

 -ַאטַא ןפָא ןטַאגעלעד עטלמַאזרַאפ יד ןבָאה ןָא גָאט ןטשרע םעד ןופ
 ןעגנומיטש עקיזָאד יד .דנַאל ןיא תוחוכ ערענָאיצקַאער יד טריק
 -ָארּפ ןופ םוקנעמַאװצ רעד .טכַאמ יד טקיאורמואַאב קרַאטש ןבָאה
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 -יגער רעד ןגעק טסעטָארּפ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה רעוט עלענָאיסעפ
 -לַאיצָאס יד ןופ לָאר עקידנריפ יד ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה'ס .גנור
 .עּפורג-ןסַאלק ןעמָאנ ןרעטנוא ןטערטעגסױרַא ןענייז סָאװ ,ןטַארקָאמעד

 ןופ גנַאלרַאפ ןבילוצ ןעגנוציז יד ןסילש טזומעג ןעמ טָאה לָאמ עקינייא
 טיצ געט יירד טרעּפמַאעג ךיז ןעמ טָאה ױזַא ,רעײטשרָאפ-ײצילָאּפ יד
 לַאז ןיא טריפעגניירַא ןעמ טָאה רעטסינימןרעניא ןופ לעפַאב ַא טיול זיב
 .ןבירטעצ ןטַאגעלעד יד ןוא ײצילָאּפ

 -ַאניױו לאכימ רעינישזניא ןופ הריד רעד ןיא ןענייז רעירפ גָאט ַא טימ
 ופ רעדילגטימ עכעלטע ןרָאװעג טריטסערַא ,טסידנוב רעװעשרַאוװ ַא ,רעוו
 ,ךילרע .ה ,ןײלַא סָאבעלַאב רעד --- רָאפנעמַאזוצ ןפיוא עּפורג רעשידנוב רעד

 רעשזדָאל רעטייווצ רעד) גרעבנירג ,(סעדָא) ךַאבנעּפָא ,(גרוברעטעּפ) ןוסָא .ל
 ערעדנַא טריטסערַא ךיוא טָאה'מ .(עװַאביל) ןָאסמיכאנ .רד ,(טַאגעלעד
 רעשיטסיװעשלָאב רעד ןעוועג ךיוא זיא עטריטסערַא יד ןשיווצ ,ןטַאגעלעד
 ,טזָאלעגסױרַא דלַאב ןעמ טָאה םיא ,יקסװָאנילַאמ ןַאמָאר טַאטוּפעד-עמוד
 טָאה סָאװ ,טנעגַא רעד ןעוועג זיא רע זַא ,טסואוורעד ךיז ןעמ טָאה רעטעּפש
 רעד טָאה ןטַאטלוזער עשיטקַארּפ ןייק .ןטַאגעלעד עשידנוב יד טרסמעג
 טקַא רעטנַאזָאּפמיא ןַא ןרָאװעג רעבָא זיא רע ,טכַארבעג טשינ רָאפנעמַאזוצ
 .טסעטָארּפ ןשיטילָאּפ ןופ

 -ינַאגרָא וצ ןעגנואימַאב ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז 1912-14 ןרָאי יד ןיא

 ןבָאה 1913 ןיא .רעטעברַא-רעדיינש ןופ רָאפנעמַאזוצ רעדנעלסורלַא ןַא ןריז
 ןגעוו ןוא גַאלשרָאפ ַאזַא טכַאמעג ענליוו ןופ רעטעברַא-רעדיינש עשידנוב יד

 ,עטצעל יד .םירבח ךַאפ רעװקסָאמ ערעייז טימ טקידנעטשרַאפ ךיז םעד
 ךיז ףיוא ןבָאה ,ךַאפ-לדָאנ ןופ רעטעברַא רעגרוברעטעּפ יד טימ ןעמַאזוצ
 -עגרָאפ זיא 1914 ביױהנָא .ןעגנוטיירגוצ עקיטיונ יד ןכַאמ וצ ןעמונעג
 -ןופצ ןיא רעטעברַא-רעדיינש עטריזינַאגרָא יד ןופ ץנערעפנָאק ַא ןעמוק
 ןוא עטיל ןופ ןערטנעצ-טּפיוה 8 ןטערטרַאפ ןעוועג ןענייז'ס .טנַאק-ברעמ
 .רעטעברַא עשיליוּפ ןוא עשידיי טריטנעזערּפער ןבָאה ןטַאגעלעד 17 .,ןלױּפ

 -לַארטנעצ ַא -- רטנעצ ןקידנריפנָא ןַא טלייועגסיוא טָאה ץנערעפנָאק יד
 לײטנָא ָארויב-לַארטנעצ םעד טקיטכעמלופַאב טָאה ץנערעפנָאק יד .,ָארויב

 טָאה ייברעד .רָאפנעמַאזוצ רעדנעלסורלַא םוצ ןעגנוטיירגוצ יד ןיא ןעמענ וצ

 ןעמוקנגעקטנַא רעייז רַאפ םירבח רעװקסָאמ יד טסירגַאב; ץנערעפנָאק יד
 ַאזַא ףיוא רונ לייו ,םוחת ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןשינעפרעדַאב יד
 -עהעג רעד ןיא ןטערטרַאפ ןייז וצ טייקכעלגעמ יד ןבָאה רימ ןלעװ ןפוא
 -ענרַאפ רעדיײנשי-רעטעברַא עשידיי יד סָאװ טרָא םעד טיול ,לָאצ רעקיר

 -נעמַאװצ רעד זַא ,טניימעג סָאד טָאה אמתסמ) "עיצקודָארּפ רעד ןיא ןעמ
 -עלעד עשידיי יד ידכ ,בשומה-םוחת ןופ טָאטש ַא ןיא ןעמוקרָאפ טעוו רָאפ
 -ײטַאב וצ טכער:ןיואוו ןייק ןבָאה טשינ ןבילוצ ןרעטש טשינ ןעמ לָאז ןטַאג
 רָאפנעמַאזוצ ןטימ לַאפ רעד ןעוועג זיא'ס יװ ,רָאפנעמַאזוצ ןיא ךיז ןקיל
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 ,ןסָאלשַאב טָאה ץנערעפנָאק יד .(עװקסָאמ ןיא עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןופ
 ,(אי* עלַאנָאיצַאנרעטניא ןייז ןלָאז ןענייארַאפ יד זַא

8 
 לא א

 :ןדיי ףיוא לובליב-טולב רעד ןעגנָאהעג זיא ערַאמכ עצרַאװש ַא יו
 -ידלושַאב רעד ףיוא טצעזעגקעווַא ןבָאה ןזיירק-גנוריגער ערענָאיצקַאער יד
 -ָאזרעּפ ,קלָאפ עשידיי עצנַאג סָאד טכירעג"זיירק רעוועיק ןופ קנַאב-סגנוק
 ,סילייב לדנעמ דיי רעוועיק םענעדײשַאב םעד ןיא טריציפינ

 ןקיזָאד םעד ןופ גנוטיידַאב יד ןענַאטשרַאפ ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד
 ַא ןבעגעג ןעלקיטרַא עירעס ַא ןיא טָאה ןַאגרָא רעשידנוב רעד .סעצָארּפ
 -פעס ןיא ,עגירטניא רערענָאיצקַאער רעמַאזיורג רעד ןופ זילַאנַא םעיונעג
 סָאװ ,ףורפיוא ןַא ןבעגעגסױרַא דנוב ןופ .קיצ רעד טָאה 1912 רעבמעט
 -ָארּפ ןופ גָאט ןטשרע ןיא קיירטש םוצ רעטעברַא עשידיי עלַא ןפורעג טָאה
 -- רעטעברַא םירבח, .(שרעה .ל ןעוועג זיא ףורפיוא ןופ רבחמ רעד) סעצ
 ןקיטולב רעזנוא גנַאל ןרָאי ןיוש ןריפ עכלעוו רימ --- ףורפיוא ןיא רימ ןענעייל
 ליפ ױזַא ןיוש ןבָאה עכלעוו רימ ,עיצקַאער רעקידנשרעה רעד ןגעק ףמַאק
 ךיוא ןלעוװ ,גנואיירפַאב רעזנוא רַאפ ןסָאגרַאפ טולב ןוא טכַארבעג תונברק
 רעד ןופ לַאפנָא ןדליו םעד רעפטנע ןקירעהעג ַא ןָא ןזָאל טשינ לָאמ סָאד
 ךיז טגנַאפ (ליטס ןטלַא) רעבמעטּפעס ןט25 םעד .עדנַאב רעדנשרעה
 ןיא ,סעצָארּפ ןופ גנַאפנָא םוצ ךיילג ןוא ,סעצָארּפ סעסילייב וועיק ןיא ןָא
 -ָארּפ ןטװאורּפעגסיוא ןטלַא רעזנוא ןדנעװנָא רימ ןלעװ ,געט עטשרע ענייז
 -- קיירטש-טסעטָארּפ רעניימעגלַא רעקיגָאטנייא ןַא :לטימ-ספמַאק ןשירַאטעל
 ךיז ןלָאז ןלעטשּפָא .סַאלק-רעטעברַא ןשידיי ןופ רעפטנע רעד ןייז טעוו סָאד
 ןטיילק יד ןרעוו ןלָאז טסוּפ ,ןטַאטשרַאװ יד ךיז ןלָאז ןכַאמרַאפ ,ןקירבַאפ יד
 -נוא !טעברַא יד ןפרַאװ ןפרַאד רעטעברַא עשידיי עלַא --- ןרָאטנַאק ןוא
 טלעוװ רעצנַאג רעד רעביא ןגָארטדעדנַאנַאפ טעוו קיירטש רעקיגָאטניײא רעז
 : ףורסיוא ןקיטכעמ רעזנוא ,ףמַאק םוצ טייקטיירג רעזנוא ,טסעטָארּפ רעזנוא
 רעשידי רעד טימ רעדינ !לובליב-טולב ןשירעטלַאלטימ םעד גנוטכַארַאפ
 עשידיי יד ןבעל לָאז !ןעיירעצעה עלַאנָאיצַאנ יד טימ רעדינ !טיײקיזָאלטכער
 ןיא רעקלעפ עלַא ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג יד ןבעל לָאז ! גנוקיטכערַאבכיילג
 -עברַא יד ןופ טעטירַאדילָאס עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןבעל לָאז !דנַאלסור
 "ו םזילַאיצָאס רעד ןבעל לָאז !רעט

 םעד) רעבָאטקָא ןט8 םעד ךָאװטימ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,קיירטש רעד
 רעטעברַא עשידיי ןעמונעגמודַא טָאה 1913 (ליטס ןטלַא רעבמעטּפעס ןט5
 ַא ןיא רעטעברַא עשיסור ןבָאה גרוברעטעּפ ןיא ךיוא .טעטש לָאצ ַא ןופ
 -רַאו ןיא .קיירטש ַא טימ סעצָארּפ-סילייב ןפיוא ןפורעגּפָא ךיז ןקירבַאפ ייר
 .רעטעברַא עשידיי ןוא עשיליוּפ ןופ ףורפיוא רעמַאזניימעג ַא סױרַא זיא עש

 ןיא ןעמ טניפעג קיירטש ןופ ףיולרַאפ םנופ דליב שיטסירעטקַארַאכ ַא
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 ןענָאזלעקנַאי ךרוד ןבירשעגנָא ,טייצ רעד ןיא עשרַאװ ןופ עיצנעדנָאּפסערָאק ַא
 ןקירבַאפ עלַא ןיוש ןענייז --- רע טביירש --- ירפ ךָאװטימ; .(ןיוועל לקנַאי)

 ןעמרַאדנַאשז ןוא ןקַאזָאק .ןעמרַאדנַאשז ןוא ןקַאזָאק ןופ טרעגַאלַאב ןעוועג
 -ַאטשעג ןענייז ןטקנוּפ עקינייא ןיא ,ןסַאג יד רעביא ןרָאפעגמורַא ךיוא ןענייז
 יירד םורַא; ..."ןלורטַאּפ עשיאיײיצילָאּפ ןוא עשירעטילימ טיירגעגוצ ןענ

 ףיוא ןבילקעגנעמַאװצ עקידנקיירטש טרעדנוה עכעלטע ךיז ןבָאה רעגיײזַא
 -ינייא .ןרירטסנָאמעד ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא ,יקּפילָאװָאנ ןוא עקישזד קע
 רעביא ןעגנַאגעג ןעמ זיא ױזַא ,סעדער עצרוק ןטלַאהעג ןבָאה רענדער עק
 סױרַא ןעמ זיא ןענַארָאטסער ןוא ןעמָארק ,ןעגנוניואוו יד ןופ ,טונימ 0
 יד ןוא ,ךעלכיט ,ןעלטיה יד טימ ןעכָאפ ןביױהעגנָא טָאה ןעמ ,סַאג רעד ףיוא
 ןעמונעג טָאה ןוא יײצילַאּפ ןעמוקעג זיא ךיילג .רעסערג ןרָאװעג זיא עסַאמ
 ןסַאג ענעדישרַאפ ןיא טײרּפשעצ ןיז טָאה ןעמ .ןטנַארטסנָאמעד יד ןביירטעצ
 ןעמ טָאה גָאט ןופ ךשמב ."טריטסערַא ליפ טָאה ײצילָאּפ .גנַאזעג טימ
 ,(''"טקיירטשעג רעכיז ןבָאה טנזיוט 20 זיב; .,ןַאמ 100 זיב טריטסערַא

 ןעמוקעגרָאפ ןענייז ײצילָאּפ טימ ןסױטשנעמַאזוצ ןוא סעיצַארטסנָאמעד
 טנזיוט 5 טקיירטשעג ןבָאה'ס ואוו ,ענליו ןיא .טעטש ערעדנַא ןיא ךיוא
 רעד זַא ,ןזיװעגנָא טָאה טייצ יד .ןַאמ 20 טריטסערַא ןעמ טָאה ,רעטעברַא
 ענײמעגלַא עטשרע יד ןעוועג זיא סעצָארּפ-סילייב ןגעק קיירטש-טסעטָארּפ
 ןרָאי יד ןיא סַאלק-רעטעברַא ןשידיי ןופ גנוטערטסױרַא ענעפָא ןוא עטסיירד
 טָאה ,קײרטש-טסעטָארּפ ןופ לכה:ךס ַא קידנעיצרעטנוא .עיצקַאער ןופ
 ,טשינ דוס ןייק טציא ןיוש זיא םענייק רַאפ, :ןבירשעג רעוט רעשידנוב ַא
 ךשמ ןיא .רטנעצ ןייא ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא זיא גנוטערטסיורַא יד זַא
 עשידיי טנזיוט 50 זיב ןענַאטשעגוצ טסעטָארּפ םוצ ןענייז געט עכעלטע ןופ
 טלַאפ לָאצ רענײמעגלַא רעד ןופ טפלעה ַא טעמכ .טעטש 17 ןופ רעטעברַא
 עשידיי רעטנזיוט רעקילטנעצ עריא טימ עשרַאװ טָאטש רעסיורג רעד ףיוא
 -ָאב ,לעמָאה ,עגיר ,קסנימ ,קָאטסילַאיב ,ענליוו ןעייג ריא ךָאנ ,רעטעברַא
 ,ןָאגרָאמס ,קסניווד ,וועשטידרעב ,קסבעטיוו ,קסירב ,ענדָארג ,קסניּפ ,קסיורב
 -עגּפָא טשינ טעמכ ךיז טָאה שזדָאל טָאטש עסיורג יד ,וװָאסירָאב ,םינָאלס
 עגונ זיא עבלעז סָאד זַא ,ןזיװעגנָא טרעוו'ס ."קיירטש ןטצעל םעד ףיוא ןפור
 ,('ז ללכב עטלעטשעגנָא-סלדנַאה יד

 עשידיי יד ןבָאה גנורעטכיילרַאפ רעכעלטנייוועגרעסיוא ןופ ליפעג ַא טימ

 זיא סילייב זַא ,העידי יד רעטעּפש ןכָאװ ייווצ טימ ןעמונעגפיוא רעטעברַא

 ,טײרפַאב ןרָאװעג

 עטריטסערַא יד הסיפת רעװקסָאמ רעד ןופ סיױרַא ןענייז רעבמעטּפעס ןיא
 ,ה ןוא ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה יד ןופ רָאפנעמַאזוצ םוצ ןטַאגעלעד עשידנוב

 רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא טייקיטעט ןייז וצ ןעמוקעג קירוצ זיא ךילרעי
 -עמוד .ד.ס רעד ןיא טנַאטלוסנָאק ןקידנעטש ַא ןופ טעברַא ןייז וצ ןוא טייצ
 .רעוויסנעטניא ךָאנ ןרָאװעג טעברַא יד זיא עיצקַאדער רעד ןיא .עיצקַארפ
 .ךָאוװ ַא לָאמ ייווצ לַאנרושז םעד ןבעגוצסױרַא ןסָאלשַאב ןעמ טָאה 1914 בױהנָא
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 'לעזעג ןיא ןעגנומיטש עיינ טריטַאטסנָאק טייצ יד טָאה גנוקידירפַאב טימ
 טפַאשלעזעג רעד ןופ גנוטַארַאב רעד ףיוא .ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןכעלטפַאש

 .עיצַאגעלעד-רעטעברַא יד לָאר עקירעהעג ַא טליּפשעג טָאה הלכשה:-יציפמ

 רעד ףיוא ןבָאה תושדח:-םינּפ ךעלקריוו ַא; :םעד ןגעוו ןבירשעג טָאה טייצ יד
 לָאמ ןטשרע םוצ ,ןטַאגעלעד-רעטעברַא יד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ גנוטַארַאב

 ,עטכע ךיוא ןטערטעגסױרַא ןענייז הובח רעד ןופ ןעגנוטַארַאב יד ףיוא
 טשינ ,קלָאפ ןופ יןעמָאנ ןיא טשינ טדערעג יכָאה סָאװ רעטעברַא עתמא
 -רַא סלַא .קלָאפ ןופ רעדניק סלַא רָאנ ,רעגערט-רוטלוק ןוא תובוט-ילעב סלַא

 ערעייז ןוא ןיילַא ייז סָאו ןיא ךיוה ןוא ןפָא טרעלקרעד ייז ןבָאה רעטעב
 ןבָאה רערעל טיײלכַאפ עקינייא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ייז .ךיז ןקיטױנ םירבח
 ןופ טקנוּפדנַאטש ןפיוא טייטש עכלעוו ,עּפורג עשירַאטעלָארּפ ַא טעדליבעג
 טימ 4 ןוא טכער-גנומיטשַאב טימ ןַאמ 8 ןעמַאזצ .טייצ ,גנוטייצ רעזנוא
 עיצקַארפ רעד וצ טרעהעג יי ןֿבָאה עּפורג עצנַאג סלַא ,?טכער-גנוטַארַאב
 ַא טעברַאעגסױא טָאה עפורג עשידנוב יד ,ןטַאגעלעד עשיטַארקָאמעד ןופ
 -לוש-רעסיוא ןוא -לוש יד זַא ,טסעפ טלעטש סָאװ ,עיצַארַאלקעד ַא ןופ טסקעט

 עשיטסילַאנָאיצַאנ ןופ ןוא טנעמעלע ןזעיגילער ןופ יירפ ןייז ףרַאד גנודליב
 יד ןופ ךַארּפשרעטומ רעד ןיא ןרעװ טריפעג ףרַאד יז זַא ןוא ,ןצנעדנעט
 עיצַארַאלקעד יד טרעדָאפ טקנוּפ ןטצעל םעד ןיא .שידיי ףיוא ,ןסַאמסקלָאפ
 יד .םינינע-סגנודליב עלַא ןיא ןסַאמ עטיירב יד ןופ לייטנָא ןוויטקַא ןַא
 -טנורג עקיזָאד יד טציטשעגרעטנוא טָאה ןטַאגעלעד עשיטַארקָאמעד טייהרעמ
 .('* ןּפיצנירּפ

 -רָאָאק רעמ ַא טרעדָאפעג טָאה טייקיטעט רעשיטילָאּפ ןופ סקואוו רעד
 .סרעוט עקידנריפ ןופ ןעגנוטַארַאב ערעטפָא ןוא טעברַא-ײטרַאּפ עטריניד
 -עג ןעוועג זיא ,1914 ביױהנָא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,גנוטַארַאב ַאזַא ענייא
 .פ.ַא.ד.ס.ר רעד ןיא גנוטלַאּפש רעד ןופ עגַארפ רעקידנענערב רעד טעמדיוו
 -ַאנרעטניא ןשיטסילָאיצָאס םעד ןופ ןַאלּפ רעד ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא'ס

 -ינייא וצ טירט רעטשרע ןַא יװ .גנוקינייארַאפ ַא וצ ןעגנערב חוכמ לַאנָאיצ
 ןלייט עלַא ןופ גנוטַארַאב ַא ןפורפיונוצ סָאד ןרָאװעג טכַארטַאב זיא טייק
 -ייארַאפ רעד טעמדיוועג לעיצעּפס ,עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעדנעלסור רעד ןופ

 יד :ןריפסיוא עדנגלָאפ וצ ןעמוקעג ןענייז רעוט עשידנוב יד .עגַארפ-גנוקינ
 -ַאמעד-לַאיצַָאס רעשיסור רעד ןיא ןריטסיזקע סָאװ ,ןטייקנדישרַאפ-גנוניימ
 סָאד לייוו ,ײטרַאּפ רעד ןיא גנוטלַאּפש יד ןקיטכערַאב טשינ ןענָאק ,עיטַארק

 -וצפיונוצ קיטיונ טגנידַאבמוא ןיא'ס .דנַאל ןיא תוחוכ עריא ּפָא טכַאװש
 עלַא ,ײטרַאּפ רעצנַאג רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטלייוװעג שיטַארקָאמעד ַא ןפור
 ,טעברַא רעשירבח ןופ געוװ ַא ןעניפעג ןפרַאד ןפורג עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס
 .עציועל .ס.פ.פ יד ךיוא ןעיצוצ ןעמ ףרַאד סעצָארּפ-גנוקינייארַאפ םעד וצ
 דנוב ןופ םַארגָארּפ ןלַאנָאיצַאנ םעד ףיוא ןלַאפנָא יד ןפמעקַאב ףרַאד ןעמ
 ףרַאד לַאנָאיצַאנרעטניא רעד .ןּפיצנירּפ עלענָאיצַאזינַאגרָא ענייז ףיוא ןוא
 -עשנעמ ןוא סעקיוועשלָאב) .ּפ.ַא.ד.ס.ר רעד ןופ סעיצקַארפ עדייב ןעגניווצ

623 



 עלַא ןעמענניירַא ףרַאד ײטרַאּפ יד .גירק-רעדורב םוצ ףוס ַא ןכַאמ וצ (סעקיוו

 .(י םזינָאיצקַארפ רעייז ןופ ןגָאזּפָא ךיז ןפרַאד עלַא ןוא ןעגנוטכיר .ד.ס

 -רעטעברַא רעד ןיא טנעמרעפ רעי'ז .עקיאורמוא ןַא ןעוועג זיא טייצ יד

 וצ גָאט ןופ ןסקַאװעג זיא ץנעגילעטניא רעד ןופ ןזיירק יד ןיא ןוא הביבס

 םעניילק םעד ןיא סָאש רעקיצנייא רעטרַאװרעד-טינ ַא טָאה ָאד ןוא ,גָאט

 -לסעק ןיא ץּפָאריײא ץנַאג ןפרָאװעגנײרַא 1914 ינוי ןיא ָאװעיַארַאס לטעטש

 "םינּפ תוחוכ עכעלטפַאשלעזעג עלַא טלעטשעג טָאה ןוא המחלמ ןופ בורג

 ,טייקכעלקריוו רעיינ ַא טימ םינּפ-לא

 ןעגנוקרעמַאב ןוא םירוקמ

 ,אנליװ ,1909 ,65 דנַאב טײצ עינ יז (4

 (לאגעלמוא) 1909 רעבמעטּפעס ,2 .מונ "דנוב , ןופ עמיטש יד 6

 .1958 קרָאיינ ,2117204 .זז ,שזדָאל ןיא דנוב ןופ עטכישעג יד :ץרעה .ש י 63

 ,1923 קרָאירינ ,204"205 .זז ,דנַאב רעטייװצ ,ןעבעל ןיימ ןופ ; םעדעמ .װ (4

 1 עז 5
 1910 ץרעמ ,3 .מונ 2 עז 6

 7) 0. א: חקסאסאסואוהסווװס ןטסתטשסמװ3זװג, סדק. 439 11210-171008 1946.

 221 .ז 4 ץז (8

 ,3 .מונ ,2 עז 9

 ,1908 רעבמעצעד ,1 .מונ ,2 עז :(קַאװטיל .א ןופ םינָאדװעסּפ) יולה (0

 .1 .מונ 2 עד 1

 .2 עז 2
 13) סזאהאאװ םצװהג, 26 1, זגקניפ 1909,

 223217 יז 4 עץ(

 .2 .מונ 11 עד 5
 .1 .מונ 2 עז (6

 יקרָאירינ ,1958 877 .מונ טײצ רעזנוא : ןַאמסיק ףסוי ,רד (7

 4 דנַאב ,1 עז :ריא (8

 ;(ָאװיי ןופ קעטָאילביב) 1931 ענליװ ,ץנערעפנָאק-ךַארּפש עשיזי עטשרע יד (9

 .1936 עשרַאװ ,דנַאב רעטירד ,ןבעל ןיימ ןופ ןדָאזיּפע : ןעזייר .א

 ,אנליװ ,1909 רעבמעװָאנ ,דנַאב רעטשרע ,ןעגַארפיטײצ (0

 2 צצ (1
 ,2047203 .וז 4 עז (2
 .1925 ענליװ ,149 .} ןעװעג סָאװ :קַאװטיל א 3

 161 ו 23 44
 .קרָאי-װינ 1957 ,12:11 .מונ טײצ רעזנוא :רעײמ דוד (5

 ,214/204 .וז ,3 עז (6

 ,3 .מונ 2 עז 7

 201 יז 4 עז (8
 13 עז (9
 ,1910 .2 דנַאב ,20 עז (0
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 ,285'286 .וז ,23 ץז (31

 4--3 דנאב ,20 צז (2

 .5 דנַאב ,20 עז (3
 ,33 עז (4

 20 עז (5
 .1911 אנליװ ,ןעבעל ןופ ןעגארפ (6
 ,284283 .זז ,23 לד (7
 4 דנַאב ,1 עז (8
 ,4 .מונ ,13 עז ;20 צז (9
 ,128:127 .וז ,עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב עשיטסילַאיצַאס עשיזי יד :ץרעה .ש י640

 ,1954 קרָאייוינ
 132 .ז 40 ץז (1
 .1945 קרָאירינ ,337 .ז ןרָאי ןופ ףיל ןיא : (עקשטעבייל) ןַאמרעב .ל (2

 ,1929 קסנימ ,1 ךוב ,ןדיי יב גנוגעװַאב .װער רעד ןופ עטכישעג רעד רַאפ ךובלמַאז (3

 339 ז 42 ע4644

 277 .ז ,23 צז (5
 .3 .מונ ,13 לז (46

 ,1922 עשרַאװ ,118 .ז ,רָאא 25 7
 234 . 4 לז (8

 49) סיעטסניפ 0 1111 םסטשסץעסאתואע םצאתה) סנע. 24, 6666 1911.

 49 עז (0
 ,5 ,מונ ,13 עז (1
 51 צז (2
 יושרַאװ 1912 יַאמ 21 ,1 .מונ ןעגַארפ-סנעבעל (3

 .2 .מונ ,53 צז (34

 ("דנוב, ןופ .ק.צ ןופ עבַאגסיוא) "דנוב, ןופ ץנערעפנַאק עטניינ יד 5

 :(ןיטשנײװ .א ןופ םינָאדװעסּפ -- שטיװעלימכַאר ךעלנײשרַאװ) שט--ר .א 6
 ,1911 ענליװ ,2 .מונ עמיטש עיינ יד

 ,גנוגעװַאבירעטעברַא רעשידי רעד ןופ עטכישעג ךעלטעלב :ןַאמלוש .װ (א56 |

 ,1929 עשרַאװ
 ןעבעל ןופ ןעגַארפ) סאג רעשידי רעד ףױא עינַאּפמַאק -לאװ רעד וצ : קַאװטיל ,.א 7

 .((1912 גרוברעסעפ .ס ,372 .מונ

 רעבָאטקָא 27 ,230 .מונ דניירפ רעד) ענװַאק ןיא ןלַאװ יד ןגעװ :ןָאסירוא .י (8
 .(עשרַאװ ,2

 "מעװָאנ ,טפנוקוצ יד) ןדיי יד ןוא דנַאלסור ןיא ןלַאװ "עמוד יד : שטיװעלַאכימ .ב 9
 ,(קרָאי-וװינ ,1912 רעב

 ,ײטרַאּפ רעטייברא רעשיטַארקָאמעדלַאיצָאס רעדנעלסור רעד ןופ ץנערעפנָאק יד 0
 .(רושָארב עשידנוב ַא) 1909 רַאונַאי

 222 ז 4 61
 -סיוא עשידנוב א) 1911 טסוגיוא ,"דנוב, ןופ .קיצ םייב גנוטארעב רעד ןגעװ (2

 .(עבַאג
 03) 200000614ס88ח8 20406060ו8 100. 00ת.4ס8. 180. תגקנֹוא 1912 1018

1124 2115? 

 04) 11383146016 0 ת0חשסעסאתוא 0װ12ע32104 2.0.-ן{.?.ן1., טט164 1912

 .עשרַאװ ,1911 ,2 טפעה ,עמיטש:סקלָאפ עשידיא יד (5
 ,65 עז (6
 ,1 טפעה ,(רתסא) ר--א ,65 עז (7
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 יגרוברעטעּפ ,(.טס .א) 1912 רעבמעצעד 29 ,2 .מונ טייצ (8

 .1913 ,10 מונ 68 עז (9

 (יטס .א) 1912 רעבמעצעד 20 ,1 .מונ 68 ע 0

 .(.טס .נ) 1913 ראונַאי 30 ,4 .מונ 68 עז (1

 .(יסס .ג) 1913 רעבמעװָאנ 8 ,33 .מונ 68 עז 2

 ,1913 ,13 .מונ 68 עז (3

 ,1913 ,16 .מונ 68 עד 44

 .(.טס .ג) 1913 ילוי 18 ,17 .מונ 68 עז (5

 ,1914 רַאורבעפ 5 ,4 .מונ ,68 עז (אלפ

 ,1913 ,20 .מונ 68 עז (6
 .1913 רעבָאטקָא 20 ,32 ימונ ,68 עז :ף-- (7
 ,1914 רַאונַאי 15 ,1 .מונ 68 עז : שטיװעלַאכימ .ב (8
 ,1914 רַאוװבעפ 12 ,5 .מונ 68 צז (9

 דנוב ןופ עטכישעג יד ןבענוצסיורַא טעטימַאק

 : םוידיזערּפ

 רעציזרָאפ ,ןַאדזַאק .ש .ח
 רעריסַאק ,יקסנישטַאבאט .ב

 רַאטערקעס ,רעיימ דוד

 : ָארויב-ריפסיוא

 רעלָא .ל

 ןָאסנָארַא ירָאגירג

 ץרעה .ש .י

 ןינַאכ .נ
 יקסדורגָאװָאנ .ע

 ץרַאװש ,ּפ

 רערעש .ע .רד

 : רעדילגטימ-טעטימָאק

 רעדנַאסקעלַא .מ

 ביבא-לת ,יקסוטרַא ,י

 דנָאלב .ד
 ןייטשנרעב .מ

 גרעבדלָאג .א

 ךלָאגטוג י

 ליװגינָאה .ל
 סערייא סַאנעוב ,ןרָאה .י

 בראפלעמיה .ה

 דנַאליואו .ז
 שטיװַאנַאמלעז .ל .א
 לעסירב ,יקסוװָאנאכעצ .ב

 עקיסקעמ ,רָאשזעי .ש

 ןירושי .י
 שאלרַאכ ;י

 ןרובלעמ ,ןַאהַאק .י

 ץישפיל .י .רד
 גרובסענַאהָאי ,ץישפיל ,י

 סעקצאשדןיוועל .י
 לָאערטנָאמ ,רעמרעל .א

 עקיסקעמ ,לעזיימ .ט

 ןָאסלענ .ל
 יקצולַאסדןַאמדרַאה .ב ;י

 רַאלָאטס .א
 ןײטשּפע .ל

 ךילרע .א

 ךילרע עיפָאס
 ָאגאקיש ,ןילָאּפ .ל .מ

 טַאּפ .י

 טאּפ .ע .רד
 ָאעדיװעטנַאמ ,ןַאמרעקוצ .ל

 ןאמרעקוצ .ר

 ןַאמסיק .י .רד

 גרעבסגילק .מ
 ָאעדיװעטנָאמ ,גינעק .א

 ןיקבַאר .ע
 ןָאדנַאל ,רענזאר .ב

 םיובנעזַאר .מ
 רעבעווש .ש

 ןרעטש .ל

 רענפעש .ב



 ל ט ע צ כוז

 ןשטנעמ ןופ ןעמענ 41

 .א

 ,103 -- הנח ווָאקישטיָאבָא

 ,396 ,369 --- ווָאמַארבַא
 ,43 -- אילוי שטיווַָאמַארבַא

 -- (ןייר לאפר) .ר שטיווַאמַארבַא

09, 250, 256, 258, 98414, 340 

 ,כ13 ,310 ,5609 ,260 ,804 ,2

 ,3960 ,992 ,987 ,984 ,519 ,סדפ

8, 400, 403, 404, 409, 406, 

8, 4214, 4958, 942, 5460, 541, 

 .012 ,589 ,58כ ,988 ,916 ,0

 ,439 ,119 -- סקַאמ וונָא
 ,442 ,205 -- השמ בקפי ווַאנַארנַא

 ,124 ,193 ,120 -- רָאטקיװ רעצלדַא
(40, 

 ,232 --- יוָאקיגַאיסוװָא
 .294 -- ןיזוא

 .103 -- ףָאהטוא

 ,892 --- .י ןָאסירוא
 ,340 --- .ּפ .י לָאוָא

 ,808 --- אנווצי ףצזַא
 ,440 -- םלֹה דחא

 ,43 --- רימידַאלוװ ווָאטַאנניא

 ,106 -- (רטמו-לט) ןרחא ןָאסקַאזיא
 .ס23

 ,59 --- לנַאירַאמ גרטבנפוייא

 ,109 --- (ןידוי) יַאסיא טַאטשנעזיײא

6, 1160, 240, 250, 256, 200, 

1, 9020, 568, 373, 599, 404, 

6, 499, 412, 492, 504, 515, 

0, 954, 943, 540, 947, 590, 

 ,989 ,985 ,516 ,פ"0

 ,פ91 -- רצנכיײא

 ,בדבכ ,300 --- .רר לרַאק רצלגייאנייא
 .804 ,439 --- דור ןרָאהנײא
 ,109 --- רוד ווָאלכיא

 .034 -- טקלומש רצכבַאמרפבנניא

 -- (יקסימָאװָאנ ףסוי חשמ) .מ ןיגלָא

0, 2500, 302, 439, 599, 908, 

2, 004, 012, 

 .396 --- רצטלַא

 .9423 --- קיוייא רעטלַא

 ,441 -- רָאטקיוװ רפטלַא

 .124 -- ןַאשו ןַאמטלַא

 ,16 -- רצטייווצ רָצד רעדנַאסקעלַא

7 100. 
 ,439 --- .ח יוָארדנַאסקצלַא

 ,492 --- .} אווַָארדנַאסקצלא

 .55 -- ףלָאװו שריה ןײטשלָא
 ,4239 --- .ל יווצײרדנַא

 .9004 ,499 -- .י ,| יבנא

 ,960 ,97 --- .ש יקסנַא
 .11 -- .מ יקסווָאסָא

 ,020 ,302 --- דינַאצל ןוסָא
 ,020 --- ךַאבנעפָא

 ,951 --- .טוניא לארשי ןיקָא

 .9091 -- ַאירַאמ ןיקָא

 ,410 ,374 ,87 -- לצװַאּפ דָארלצסקַא
 .003 ,926 ,פ214 ,3

 923 --- .נ ןָאסנָארַא
 ,84 -- רצדנַאסקצלַא יקסטַאנרָא

 ,439 --- ליאכימ וװצשַאביצרַא

 ,558 ,549 ,439 ,29ד --- םולש טַא

 .306 ,302 ,109 -- םירפא זיּפשַא

.8 

 ,062 -- ליאַאכימ ןאיטַאידנָאב

 ,97 --- ףסוי רצוװָאשוװָאב
 ,967 --- לרצב קיניײװטָאב

 ,236 -- ןַאמבַאב

 ,362 ,106 --- םארבא רואווצנַאב
 ,9567 -- ףסוי ןיקסַאב

 ,009 -- יַאלַאב

 ,16 --- .ּפ יקסיוָאדרַאב

 ,231 --- רצינישזניא סירָאב
 .189 -- .א .נ רצרניבכוב

 ,217 -- רעטסינימ-ןרעניא ןינילוב
6,. 

 -- רפטסײמצילָאּפ-ףליהצג ןינילוב

09, 

 .909 ,368 -- רימידַאלװ וושצרוב -
 ,2604 ,202 -- (קַאביר) ;א ץיוועשומ
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 ,967 -- רצב לארשי ןילייב
 .022 ,021 ,086 -- לדנצמ סילייב

 ,282 -- קיוייא ןיקניליב

 ,499 -- .רד .מ אריב

 ,990 --- .רר ןתנ םיובנריב

 -- (ָאריּפַאש ףינָאס) הניד דנַאלב
9, 

 ,320 --- ןייטשנפקנַאלב
 ,448 ,4258 ,930 --- ,רד ,.י* ןייטשמולב

35, 

 ,281 --- יַאלָאקינ ווָאנילב
 (עטַאט רעד םארבא) .בייל ןַאמכטלב

-- 106, 2362, 428, 451, 

 .914 ,124 ,123 -- טסוגיוא לצבפב

 ,1236 -- .רד יקצפצנפב
 ,999 --- ןַאמּפיל ןַאמגרעב

 .417 --- ןָאװל ןַאמנרעב
 ,304 -- לרצב ןייטשלרצב
 .396 --- ןַאמרצב

 ,99 ,41 ,16 -- ףצקשטצבייל ןַאמרעב

23, 396, 4959, 460, 969, 910. 

 ,343 --- רתסא ןייטשנרפב
 .101 -- ףסוי ןייטשנרפכ

 ,124 ,122 --- דראוװרפ ןייטשנרפב

 ,282 -- בקְצי יקסרָארב

 .951 --- ווָצל יקסרָארב
 -- (רצניר ,יינרעס) םהרבא ןוארב

3, 2360, 369, 444, 

 ,265 --- ןָאפל ןָאסמַארב
 ,124 -- ראמלאיה גניטנַארב

 ,343 -- יוהילא אדיורב

 ,552 --- .רד .י סוקצורב

 .165 --- רצבליונשרב

 .ף

 .396 --- ווָאלירווַאנ

 ,338 ,250 ,240 --- לאומש יקסנַאשזָאנ

 ןס9ד7 ,3998 ,360 ,302 ,3423 ,4

1, 436, 459, 892. 

 ,259 -- בהקַאי שטיווָאדיַאג

 -- (סמטשרבייא) יַאסיא רענישטווַאלָאג
7, 

 .585 --- .ס יַאלַאג

 .141 --- יוַאלסינַאמס גרעבדלָאג
 .191 --- ןַאמרלָאג

 ,2302 -- (ווציטנַאצל) ןָאפל ןַאמדלָאנ
95, 309, 000, 9871, 988, 910, 

 .141 -- רצרנַאסקצלַא ץרלָאג
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 ,169 -- טשינייב רעזייל ברַאפרלָאג

 .09 --- ןײטשדלָאג
 .891 ,396 --- ןײטשרלָאנ
 ,213 ,108 ,167 --- יגרָאג ןָאּפַאג

0 2614, 

 ,342 -- סקַאמ רצברַאג

 ,418 --- .ב גרצבנרָאג
 ,439 ,17 -- םיסקַאמ יקרָאנ

 ,211 -- קילשו ןנרָאמטונ

 ,210 -- ןיקטונ

 ,961 --- ןבואר ןיקסוג
 ,421 ,109 -- .רד יָצסיָאמ שטיוופרוג

9, 8007. 

 ,910 -- צרעמ גרובוניג
 -- (רפסיג ינצגווצי) ןופמש גרובזניג

0, 348, 418, 419, 490, 

 ,019 -- םארבא גרובצניג
 ,124 -- לישו דצג
 .5319 -- צקטָאמ רטוופג

 ,008 --- ייווצנצוצנ
 ,861 --- פיליפ רצטכילפג

 ,810 ,459 --- קישטרוא וװָאצרעג
 ,209 -- ישוצי יקסנישטבַארג

 .191 -- ףמורפ יקסלצבַארג

 .191 -- לארשי רפיוװַארג
 .205 --- ןַאמָארג
 ,04 --- ןַאטַאנ סָארג
 ,362 -- .רד קירנצה ןַאמסָארג

 ,990 ,298 ,141 --- וַאלסינָארב רצסָארג
2, 2362, 268, 288, 987, 990, 

0 404, 406, 408, 450, 450 

9, 443, 996, 599, 964, 902, 

6,, 980, 999, 589, 904, 990, 

71, 612, 

 ,435 -- םצרָאקינ רעסָארג
 ,65 --- גרשבנירג
 ,020 -- גנרפבנירג
 ,242 -- (ײסיָאמ) ןימינב רלעפנירג

6. 

 ,396 ,342 --- סחנּפ רלפצפנירג

7. 

 .396 --- ווָאדיװַאד
 ,949 -- .מ ןיוואר

 ,944 ,499 ,414 ,871 -- רָארָאיפ ןַאר

9, 019, 

 ,452 --- ָאקנַעשָארָאד
 .510 -- אור



 ,229 --- םואבניבור

 ,967 --- דוד יקסניבוד

 447 ,445 ,269 -- ןוצמש ווָאנבוד

8, 440, 

 .119 -- החרפש ןיקרָאוװד

 -- (רצדניבנייא רעד) השמ ןַאקשוד

0, 956, 969. 

 .911 -- סקילשּפ יקסנישזרפשזד

 .911 ,232 ,254 -- לרנשמ טטייד

 .096 -- בקצי ןָאזעניד

 ,062 --- ןָאמָאלָאס סטצניד

 ,294 --- טנאקסיד
 ,007 --- .ש ןייטשקיד
 .232 --- וואטסירּפ וװצרַאיטנפד
 -ייוו .א) ריאמ קיזייא יקסשיננוושד

 ,064 ,996 ,439 ,342 ,301 --- (רצט

 .281 -- ןמלק יכדרמ ןוסצד

 ,439 --- רתסנ רֶצד
 ,9042 -- היצמש ןיקבַארד

 ,9002 -- רצנוארד

 .ה

 .192 ,191 -- קילװז ןײטשרצבַאה
 ,519 -- (ןויבצ) .רד ןויצ-ןב ןַאמפָאה

 .ס01 ,906 ,439 ,9ּ39פ ,388 ,0

 .156 --- רצפעטנעפָאה

 .126 ,124 --- ריִצְק ידרַאה
 .282 --- סחנּפ ץיװרָאה

 ,003 --- לימַאק סנַאמסיוה
 .104 -- לאלצב ךורב שטיווהוה

 ,499 -- ףצינעשז שטיוורוה
 ,240 ,106 ,105 -- חיבצ שטיוורוה

 .סר0 ,924 ,530 ,1

 (.ה יקצצלַאװ) ןַאילימיסקַאמ ץיוורוה

--- 594. 

 ,439 --- היבוט ןַאמקיליײה
 -- (רצנצלב ץקהשמ) סירָאמ ןַאמיײה

0 

 .128 ,127 --- .מ .נ ןַאמדניײה
 ,44 -- ןרהא (רצליג) רצליה

 .967 --- ינדיס ןַאמליה
 ,419 ,126 -- סירָאמ טיווקליה

 ,444 ,221 -- םחרבא ןייטשלפמיה

 .9004 ,459 --- ץרּפ ןייבשריה

 ,232 -- רפבצלצ לקנַאי שריה
 .140 -- אדיא רלצפשריה
 ,236 -- לרצב ןיקנצה

 ,165 ,163 ,94 --- .רד רָארָאװט לצרצה

 ,229 -- .פָארּפ ןַאמביל חסּפ שרה

95, 430, 5956, 9959, 916, 902, 

2, 021. 

 וו

 .281 -- םהרבא יקסנישטַארלָאװ
 124 ,123 -- לימע עדלעװרערגַאװ

3, 

 ,128 ,124 --- .ג לָאק ןַאװ

 ,434 --- גוצרפסַאװ
 ,301 -- קילפז קישטיײבָארָאװ

 ,91 --- ףלָאדַא (יקסװַאשרַאװ) יקסרַאוװ
8, 139, 384, 412, 090, 

 .159 ,134 -- ןָאָצל יקסווצלישַאוװ

 -- (ווָאניוװטיל) .ד .ב ווָאיליגיװ

 .993 ,5841 ,380 ,37ד9

 ,292 ,163 .ס טטיוו

 ,012 -- סקַאמ ךיירגנייוװ
 ,106 -- (לאימחר) ןרהא ןייטשנייוו

0, 250, 256, 343, 202, 3046, 

373, 387, 299, 434, 439, 950, 

 ,9000 ,פ999 ,992 ,9460 ,242 ,ל223

0" 3711, 916, 589, 999, 994, 

7, 008, 012. 

 ,281 -- בייל ןייטשנײוװ

 ,197 ,196 -- רתסא לָאוװסייוו
 ,.302 ,106 -- יאמש םולבנשסייוו

 .959 -- .מ .א גרצבנפס ייוו
 ,406 -- בר יקסנצליוו

 .59 -- איליא ןיקנצליוװ

 ,209 -- .מ רציואניוװ

 .020 ,443 -- לאכימ רציוַאניוו
 ,534 ,530 ,105 -- סקַאמ רוקָאניוװ
 .04 -- רלָאּפָאצל יקסרַאניוװ

 .532 ,439 ,97ד --- סירָאמ יקסוופשטניוװ
 .2302 -- (לאירבנ) ראזאל רצניוו

 .290 --- בייל יקצַאסיוו

 ,190 -- (ינרַאשט ךורב) .ב קצדַאלוו

2, 365, 368, 387, 306, 439, 
6, 597, 599, 564, 9507. 

4 

 ,293 -- לרפב רַאטַאלָאז

 ,342 -- רצדנַאסקצלַא יוצירַאטָאלָאז
2, 968, 

 .59 -- ןרהַא דניקלַאז

 .556 -- ארציוו שטילוסַאז

 .952 -- רעקנעיטסַאז
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 ,242 ,290 ,240 -- דוד יקסווַאלסַאז

 .012 ,פכ59 ,459 ,306 ,2

 ,306 ,302 ,59 ,19 -- םייח ןָאקַאו
72, 

 ,105 --- בייל םיײהקַאז

 ,561 --- .ס .א סקַאז
 .139 ,132 ,131 -- .רד סקילצפ סלקַאז

 ,510 --- לאבימ יקסווָארָאבז
 .ס10 ,969 ,200 ,167ד --- ,ס ווָאטַאבוז

 ,1604 -- .מ ברַאּפרעבליז

 .106 -- ןמלו רפצנניז

 ,299 -- ןַאמסיז

 .949 -- לרצב יקציוװָאטַאלז
 -- (יקסנַאמצינ .א) רפדנפס ווָאדלצז

 .טפפ9 ,499 ,434 ,342 ,8

 ,296 -- נילפו
 .106 -- צירַאמ יקסדולַאשז

 ,922 -- (יוָארטסַאק) יַאנ ַאינַאדרָאשז

 ,124 ,123 -- ןאשו סצרָאשז

 ,44 -- המלש ווָאקינוצלפשז

 .ט

 ,439 --- דשרפלא ינימלאמ

 .36 -- .רד דוד ץצוװָאנרָאט
 .343 -- ףסוי ןיקמַָאיט

 ,499 -- .י ןימויט

 ,430 -- השמ שטייט

 ,459 ,458 --- יקסווָאנַאביט

 ,954 -- ַאילָאק רצפטט

 .967 ,943 ,439 ,30ד -- השמ ןַאמרפט

 ,495 -- ףינַאס נרטבנעטכַארט

 ,310 -- 'יוצל (ןייטשנַארב) יקצַארט

6, 407, 904, 505, 508, 509, 

0. 

 ,55ד --- .י .י קנורט
 ,299 --- יוָאּפערט
 ,439 --- .} ױַאקירישט

 (ַאטַאס) רעדנַאסקצלַא יקסירעמצשט
.008 ,607 ,589 ,9716 --- 

 .2903 -- ףךבא סףצקסףפשט

 ,3960 --- םהרבא סצקסצשט
 .906 -- יוָאקטרפשט

 ,152 --- יַאלָאקינ יקסוװפשינרפשט

 1 ר

 .916 --- .ב ווָארבַאי

 ,40ד ,406 -- (אקשיט) ווצל סצכיגָאי
2, 599, 
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 ,014 ,597 ,596 -- טוינפנוש ָאלטגַאי

5, 016. 

 ,40 -- םהרבא ןיפָאי

 .396 -- .ר ץפָאי
 .996 -- יוצלווָאקַאי
 ,009 -- ןָאסבוקַאי
 .343 --- יקסווָאלָארַאי

 ,281 --- יקצָארַאי

 ,949 -- יבדרמ ווָארצזוװפי
 -רַאפ רצד) צקשריה שטייוָאמיכורפי

 ,.919 ,232 -- (רצב

 ,231 --- וװַאטסירּפ ןימפרפי

 ,001 -- (םייח) םיפּפי ןירושי

 יפ

 ,343 -- !יקווַאב

 ,9567 --- .נ ןינַאב

 ,264 -- (? שטיוורוח) לקצַאב

 .193 -- רופילא ןחב
 ,280 -- (ילינריוו) יכדרמ ךורב ןחמ

72 369, 969, 385, 390, 439, 

0, 540. 

 ,109 ,106 ,19 -- (סָארַאט) דוד ץכ

0, 943, 262, 996, 4841, 4900 

 .פ10 ,959 ,980 0

 ,81 -- טשטיוװענַארב

 ,310 --- רַאסָאנ-װשילַאטסורב

 .ל

 ,439 --- רצאוואל

 ,123 --- רטָאיּפ יוַארווַאל

 ,81 --- אקנשוָאל

 ,9507 --- .רד ,מ ואדנאל

 ,207 --- דנַאנידרּצפ לאסאל

 ,395 --- קָאװָאּפָאל

 ,904 --- .ב ןיּפַאל

 ,4395 --- רצנילבול

 ,158 ,121 ,87 --- ַאוָאר גרובמפצסקול

5 406, 407, 599, 003. 

 59 -- (טרפבלַא) לאומש שריח ףשירול
3, 23500, 302, 396, 410. 

 -- (ןַאמדלָאג לאכימ) קרַאמ רעביל
17 109, 116, 110, 139, 240, 

0, 2560, 260, 307, 310, 343, 

2, 304, 5360, 269, 370, {311, 

 ,388 ,387 ,381 ,280 ,319 ,כדכ

6, 400, 4014, 403, 406, 407, 



9 410, 412, 414, 424, 450 

8, 456, 461, 498, 902, 904, 

 ,9ס41 ,910 ,909 ,508 ,506 ,395

35, 596, 517, 518, 919, 920, 

41, 550, 531, 942, 949, 946, 

 ןפס9 ן916 ,571 ,510 ,599 ,ללכ

9, 0020, 

 .196 -- בר נרטברטביל

 ,49 --- ןבואר ןיבויל
 (דנַאפלעה לקנַאי םייח) .,א ץַאװטיל

--- 26, 542, 347, 362, 917, 989, 

 ,459 ,450 ,429 ,409 ,396 ,87ד

 ,946 ,942 ,ס59 ,416 ,461 ,6

 ,901 ,999 ,996 ,פ5פ ,593 ,72

2, 964, 568, 512, 916, 989, 

85, 592, 012. 

 .003 --- (ךאלאוו .מ) .מ ווָאניוװטיל

 .967 -- .ה קיווייל
 ,410 --- (ווָאדניל) .ג ןוייאטייל
 ,920 -- (טלַאװ םהרבא) .א ןיספיל

72, 420, 439, 

 ,915 -- (ברַאפדלָאג סקַאמ) דוד ץטּפיל

923, 302, 369, 395, 410, 9067. 

 .105 -- צנצלשה ןיקּפיל
 ,004 ,439 ,240 ,213 --- אנא ץיטּפיל

 .105 -- אוצ ץישּפיל
 .999 -- רצדנַאסקעלַא יקצינדפל

 ,443 --- בוקַאי יווצל

 ,942 ,106 -- (ףדירפ) צזָאר טיוופל
 ,ס99 ,996 ,9042 ,411 ,72

 ,438 ,4234 -- .,רד ןושרג ןיוופל

 ,002 ,585 ,441 -- לקנַאי ןיוופל

 .922 --- (ווָארָאגעי) .9 ןיוופל

 ,931 ,530 ,302 ,106 --- םולש ןיוופל

 -נעב ,יקס---ב) ,רד סירָאבו ןָאסניוװשל
 ,445 ,439 ,438 ,431 ,307 --- (יקס
 .ס99 ,4909 ,8

 .2369 --- ןאמוופל

 ,298 ,208 ,261 ,260 --- .וו ןינצל
 ,414 ,413 ,415 ,410 ,40ד ,409 ,1

9, 486, 489, 490, 492, 4958, 

3, 504, 509, 508, 8009, 910, 

511, 520, 521, 5395, 536, 247, 
0 004, 603, 614, 019. 

 ,495 ,209 ,362 -- ףסוי יקסנפל

 .98 ,19 ,16 -- שריה טרפקפל

 .263 -- רצִל

 .מ

 ,409 ,443 --- סקַאמ רלווָאזַאמ !
 (רעלימ סאילש) ןרהא הילא יקסלָאטַאמ

--- 240, 242, 362. 

 ,פפ -- ירוי ווָאבַאלטַאמ

 ,44 -- רצילָאטס רֶצד ריאמ
 ,400 ,362 ,343 --- רוד ןילבַאמ
 .911 -- .וװ וָאמיקַא-ץצוװַאנכַאמ

 .511 -- אידיל (רעקורב) לץעוװַאנבַאמ

 ןווָאנַאדנָאב .א) .א .א יקסיוָאנילַאמ
 ,415 ,599 ,299 --- (ווָאמיסקַאמ

 .020 ,615 -- ןַאמָאר יקסווַאנילַאמ

 ,494 ,499 --- רָאטקיוװ נרעבלצדנַאמ

 ,159 -- ,רד שטיוװָאקנַאמ

 ,191 ,189 -- ןָאמָאלָאס ןילָאנרַאמ

2, 
 -- (םיוברערעצ ילוי)  .ל ווָאטרַאמ|

 ,415 ,40ד7 ,406 ,399 ,298 ,72

0 4858, 5908, 904, 909, 907, 

8, 9009, 510, 911, 913, 914 

71, 521, 6419, 
 ,81 -- ַאירַאמ

 .397 ,396 --- ווָאקרַאמ

 ,418 --- אוָאקרַאמ
 ,411 ,307 -- לרַאק סקרַאמ
 ,424 -- אויא ַאקסנעשטשָאמ

 ,343 ,92 -- (בפצילנ) םהרבא קינטומ
 .9ס10 ,360 ,2

 ,232 -- רצבַאמלקנּפב ףקנילומ

 ,282 --- לסנַאי קיסומ

 ,439 -- (לצּפַאק .א) .רד .א ינודקומ

6 
 ,424 ,141 -- רוַאלסישורו טַאקשומ

9 400, 449, 

 .510 ,999 ,996 ,429 -- רור רפיימ

 -- (יקציבויא ףסוי) .ב שטיײוצלַאבימ

 ,522 ,290 ,240 ,289 ,140 ,9ס

8, 342, 350, 385, 297, 3960, 

71, 410, 439, 442, 416, 2460, 

0, 589, 994, 012. 

 .516 -- צטלכימ

 ,250 ,194 ,119 ,106 -- ןאשזד ללימ

2, 802, 499, 

 .362 ,106 -- ןבואר ןוקצימ

 ,116 ,106 ,13 -- רימידַאלװ םעדשמ
9, 144, 290, 299, 260, 204, 

9, 940, 502, 308, 304, 300, 
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 ן996 ,587 ,386 ,395 ,383 ,3

 ,407 ,406 ,439 ,412 ,402 ,7ד

 ,ן918 ,517 ,915 ,504 ,495 ,4ך3

9, }5214, 529, 980, 994, 992, 

 ןפפפ ,947 ,545 ,543 ,542 ,4

 916 ,פדכ ,969 ,504 ,560 ,9

 ,003 ,990 ,589 ,585 ,382 ,5ד1ד

4, 612, 017. 

 .18 --- ָאקנעלטצמ
 ,991 -- םירפס רבומ ץלעדנפמ

 .910 ,969 --- .ל וװָאקישטשנפמ

 ,499 -- .י* סערפמ
 ,964 -- חירידי תילנרמ

=( 

 ,020 ,604 -- .רד .מ ןָאסמיכַאנ

 .396 --- .ס ןָאסמיכַאנ
 ,549 ,439 ,307 --- .ד .ה --- גרעבמָאנ

0. 
 ,296 --- 'וָאכַאיונ
 ,לאיתוקי יצנטרָאּפ עז --- חנ

 .9064 -- .ׂש רצגינ

 ,159 -- בר ץרַאמיינ
 .199 -- רצניבאר טרַאטשיײנ
 ,94 ,09 -- רצטייווצ רעד יַאלָאקינ

 .218 ,24ד ,187 ,168 ,163 ,8

 ,ס

 ,311 -- לַארטנעג בהגָאלַאס

 ,29 --- וָאנָאמָאלָאס
 -- (3רצברַאג סקַאמ) ווָאנָאמַאלָאס

9, 396, 

 ,202 --- (ןַאמדרַאה) .ב .י יקצולַאס

 ,ס0071 ,4090 ,6

 ,869 --- עשירג .ַאקָארָאס
 .301 --- חנח ץקָארָאס
 ,162 ,161 ,81 --- יקסרימ-קלָאּפָאטַאיװס

8,. 

 .949 ,408 --- רטָאיּפ ןיּפילַאטס
 ,291 --- בייל ץץלַאדַארטס

 ,619 --- 'ווציָארטס
 ,2841 --- סישטרָאדיס
 ,443 -- םַאדַא יקסמינָאלס
 ,952 ,269 --- .ג גרצבזָאילס
 .396 -- המלש רַאילָאמס
 .128 --- .וװ יוורפס
 --- רָאטַאנרעבונ-לַארענעג ןָאלַאקס

632 

8, 296, 

 ,400 --- לטינ יקסלשטוקס
 ,460 -- לדנעמ יקסלעטוקס

 יע

 ,397 ,396 --- בייל ןילרצבצ
 .97 -- רוד טַאטשלצרצ
 .רעטלַא ןעזָאר עז --- ארוצ

 ,04 -- .,רד םלצהליוװ ןצגָאבנעלצ

 ,165 --- גייווצנעלצ
 .307 --- ךירדירפ סלצגנצ
 .96ד -- רצטלַא ןייטשּפצ

 ,558 ,395 --- רַאזַאל ןייטשּפצ

 ,202 --- אנבש ןייטשּפפ

 ,439 ,396 -- (ימלשורי) סָארּפצ

 ,012 ,289 ,576 ,443 --- קירנפה ךילרש
4, 618, 620, 022. 
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 ,218 --- ןיטנַאטסנָאק ווטצסָאנָארעיבַאּפ
 .101 -- לטָאנ יקסללרָאנַאּפ

 ,.217 -- טשילואּפ

 ,536 ,486 --- רעדנַאסקצלַא ווָאסערטָאּפ
4. 

 ,300 --- ַאינַאט ץנַארצמַאּפ

 --- (דנַאפלשה רצדנַאסקצלַא) סואוורַאּפ

7, 450, | 

 ,105 ,42 --- (חנ) לאיתוקי יצנטרָאּפ
6 116, 130, 239, 240, 256, 

2, 965, 315, 399, 386, 3960, 

71, 431, 430, 489, 492, 904, 

 ,934 ,531 ,530 ,ס19 ,909 ,8

92, 999, 510, 916, 585. | 

 ,432 --- יקצצרָאּב

 ,436 --- .רד ץירוּפ

 ,133 ,132 ,49 -- ףָצווי יקסדוסליּפ
4 

 ,439 ,30ד7 --- דוד יקסניּפ

 ,133 -- ירטימיר ווצרַאסיּפ
 ,308 ,202 --- ..א 'וָאניטרַאמ-רצקיּפ

,511 ,4058 ,9 

 .320 --- סשצולּפ

 ,126 ,121 ,87 -- ינרָאעג ווָאנַאכצלּפ

1 128, 406, 407, 489, 480 

73, 904, 509, 913, 918, 221 

59, 9526, 6008. 



 ,596 ,343 -- יכדרמ קחצי ןאוחסּפ
9, 

 .11 -- .* יקסניטורטצּפ
 ,236 --- האל ןַאמלרעּפ

 ,420 ,362 -- ףצקטַאמ ןייטיטלרטּפ

 ,64 --- .רֹר טרצבלשננש רצפרָאטסרענרעּפ
 ,306 -- בקְטי ןיקספּפ
 ,232 -- לארשי ןיסרצּפ
 .81 --- רנַארּפ

 932 ,454 ,439 ,435 -- .ל .י ץרּפ

 ,.004 ,פ51 ,996 ,500 ,9

 ,מ

 ,101 -- קַאסיא ןָאסלצגָאפ

 ,154 ,99 --- רָאטקיוװ לאוו ןָאפ
 ,200 -- ןצלַאּפ ןָאפ

 ,59 ,54 --- ווַאלסּעשטַאיװ צווצלּפ ןָאמ

1, 04, 08, 84, 152, 104, 103, 

4, 169, 288, 448. 

 ,339 -- סקופ
 ,2349 -- רצברַאג רֶצֹד לווייפ

 .206 --- .נ ןאטסנייפ

 ,896 ,2 .י ןַאמכיפ

 ,2069 -- (3 טכיל) רעטסניפ

 (יקצצנַאה .שט) בהקַאי גרפבנפטסריפ
--- 129, 144, 899. 

 ,396 -- ווצלצשיפ

 ,299 --- םייל ףסוי רעש יילפ

 ,292 --- לאירזצ רששיילפ
 ,439 -- ןופמש נורפ

 -- (ץישפיל חכלמ) רתסא ןיקמורפ

7, 459, 550, {59, 559, 904, 

, 916, 989, 607, 012, 

 ,423 ,418 ,106 --- סירָאב ןיקמורפ
9, 499, 530, 5533., 

 רעד ןיא) .220 --- לארשי ןַאמדירפ

 -- ידימש רנר , דיל םוצ ננוקרטמַאב

 -ףָאּפ ןוא רעדיל א דנַאב ןטירד ןיא

 -ףיל .א ןופ ,1928 קרָאי-וינ ,"ןצמ
 ןעמָאנ רעד טרצוז -- קרפוו סניס

 ךיוא יווַא .לאומ ש ןבצנצננַא

 ןגפוו לקיטרַא סיקסרוק ץנַארּפ ןיא
 ,"ןטפירש ףטלמַאושנא -- ןעניסציל

 ןבענעג ןבָאה רימ .1952 קרָאי-וינ
 ןיא רֶָפ יו .,לא ר שי ןפמָאנ םצד
 ןופ ווירבג ןיא ןעווטנ ןבירשרַאפ
 -שג טלייצרעד זיא'ס ואוו ,"דנַאלרוק
 -פַא ןןסישרעד ןייז ןנצוװ ןרָאוװ

 -ףוו רצדא 21 רעמונ ןיא טקורדרעג
 .(1900 רַאורבצּפ 3 ,ץנליוו "רצק

 ,499 --- רוד ןַאמשירפ

 ,443 --- 'וַאלסיגָארב לקנװרפ
 ,848 ---  ףסוי לקנערפ

 ,צ

 6 לצנצב שטיוװצלַאצ

 ,,רד ןויצ-ןב ןַאמּפָאה לו -- ןויבמצ
 ,סכ --- ריאמ רעקוצ

 ,150 -- ןַאמרצקוצ

 .141 -- רצרפלַא ץניצ
 ,44 -- השמ ןירטיצ

 ,44 --- לרנצמ םוחנ רלָאנניליײצ
 ,81 -- ינָאק סוקַאיליצ
 .106 -- ַאשַאס ןיקּפיצ
 ,459 --- אקסניריצ

 .160 --- בר ןָאסלעריצ
 ,307 --- ַארַאלק ןיקטשצ
 ,402 --- ילקַאריא ילעטצרצצ

 .ק

 ,439 --- .ל ןירבָאק

 ,157 -- .ה ןַאנַאק

 ,489 --- (יקסנַאמרצי) .א ןַאנָאק

 ,430 ,414 -- (שטיוושינירג) .מ זַאנָאק
 ,543 --- ןישורַאק
 ,343 --- ןַאחַאק

 .180 ,119 -- (לצמָאה) ןַאהַאק
 ,11ד --- .בַא ןַאהַאק

 -- (ךצשזנ) וַאלסידַאלו יקסלַאװָאק
4. 

 ,309 --- רצנווָאק
 ,307 ,127 ,124 -- לרַאק יקסטואק

4, 43909, 536, 003. 

 ,396 -- ןַאמפואק

 ,333 --- יקסרַאילטָאק
 ,240 ,105 -- (החנוי) לשיפ ןצגיאק

0, 256, 343, 3950, 360, 312, 

 ,533 ,530 ,396 ,387 ,579 ,5ך5

 ,ס89 ,516 ,84 ,6

 .511 --- .ר (ווָאכַאמ) יטַאפַאלַאק
 .6 ,א אנינילַאק
 ,430 --- .ב יוָאצלָאק

 ,289 --- ,נ יקסנימַאק
 ,97 --- אירַאמ ַאקצינּפָאנָאק

 לדנפמ םוחנ) רימידַאלוו יקסווָאסָאק
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 ,106 ,105 ,87 ,13 --- (ןָאסניוװפל
6, 119, 250, 256, 260, 07, 

 ן990 ,599 ,375 ,302 ,339 ,5

 ן900 ,904 ,499 ,418 ,438 ,0

 ן992 ,9954 ,950 ,916 ,019 ,9

9, 964, 516, 9080. 

 .99 -- איליא ץצנַאלעטסַאק
 ,007 --- םהרבא יקסנַאילעטסַאק
 ,439 --- דוד לצסַאק
 ,458 --- אקסנילַאּפָאק

 ,516 --- ןַאלּפַאק
 ,942 --- צשַאי ןַאלּפַאק

 ,106 ,105 --- לכימ לארשי יקסנילּפַאק
2, 387, 9069, 911. 

 ,514 ,509 -- לרפמ יקסנילּפַאק

 .9564 -- רוד שטיווַָאלצּפָאק

 ,495 ,2342 ,106 -- חמצ ןָאזלצּפָאק

0, 804, 

 .916 -- .ב ןָאסלטנעצַאק
 ' ,396 --- רינָאצל ןיקשטָאבָארָאק

 ,8960 -- לוָאר ןיקשטָאבָארָאק

 --- אנילואּפ אקסווַָארטַאיּפ-ןיוװרָאק
93. 

 ,434 --- דלעפנרָאק

 ,994 -- (ארצװ) ַאירַאמ אקסטושָאק
 ,434 --- וַאלסינַאטס יקסטושָאק
 .135 -- ףצווי קצטַאיװק

 --- רָאטַאנרעבונ-לַארענעג ווָאסיאטוק

4, 

 ,293 --- ווָארַאיוק

 .ספד -- .רֹר ןַאמפיוק

 ,596 ,595 -- ןַאי יקסוועשזַאכוק

 ,16 --- .ס יקצינוק

 ,212 ,2541 --- רָאטַאנרצבוג וװָאלרוק

 ,232 --- וװַאטסירּפ יקסדנַאילרוק

 ,41ד7 --- יוַאלסינַאטס יססרוק

 ,109 --- (ןהַאק לאומטש) ץנַארפ יקסרוק
41, 240, 2302, 530, 931, 516. 

 ,434 -- .ּפָארּפ קיוורול יקציווישזק
 .306 -- .פ יקסרָארָאניַאטיק

 .304 ,300 ,11ד -- םהרבא ןיסיק

 .549 -- ףסוי ןַאמסיק

 ,008 -- ןַאי טָארשריק

 ,ךד ,67 --- רָאטַאנרעבוג גרשבנצגנילק
32, 

 ,315 --- (םיסקַאמ) ןופמש יקסנַאוװצלק
 ןס9960 ,360 ,302 ,3428 ,31/ ,6

41, 
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 ,00 --- ינצגוופי ץַאשגינפק

 .09 -- ףירַאנ (רלעפנירג) ץַאטגינצק
 .019 -- רצדנַאסקצלַא יקסנטרפק

 ,233 --- לֹאיחי רוד צזוארק

 ,902 -- ץנַארק

 -- (שטיוװָאלװַאּפ) .א .ּפ וװָאקיסַארק

0, 492, 

 ,490 ,489 --- .ק .נ ַאיַאקסּפורק
 .9271 ,902 --- .ב יקסוופשטירק

 (טוּפיליל) שריה לאירבנ רעמשטצרק

---362, 967, 

 ,106 ,109 ,87 -- ידַאקרַא רטמטשרק

6, /117, 119, 256, 342, 302, 

 499 ,499 ,59ד ,399 ,2392 ,373

4., 

 ,290 -- רצניבַאר סּפערק

 .ר

 ,106 -- סקַאמ שטיווָאניבַאר
 .106 -- רסיא ןיקבַאר

 ,867 -- .צ ןיקבַאר
 ,8608 ,240 --- ןושרנ יבר-בר

 ,492 --- ןַאװיא אקנעשטדַאר

 ,119 ,196 ,16 --- וָאנָאירָאר

 .261 ,87 --- .פ ןיזָאר

 ,119 ,117 -- (ארזצ) רעטלַא ןעזָאר

 ןפס0 ,968 ,3602 ,343 ,240 ,41

1, 398, 499, 847, 

 ,961 --- .רד קנַארפ טַאלבנזָאר

 ,549 ,ספ ,94 --- ַאנַא לַאטנצזָאר

 -נַא .ּפ) .רר לצוװַאּפ-סחנּפ לַאטנַעזָאר
 ,845 ,329 ,308 ,59 ,54 -- (ןַאמ

 .ספ9 ,438 ,285 ,316 ,375

 ,992 ,97 --- סירָאמ רלשפנעזָאר

 ,300 --- ןיײטשנצזָאר

 ,439 --- רָארָאפט ןײטשטַאר
 .99 --- (טוקַאי) ווָאנַאמָאר

 .פ9 -- (ףילימַאּפ ץשירַאצ) ווָאנַאמָאר

 .8 ייידדד ןינָאר

 .320 --- ןַאמסָאר
 ,439 --- לראש טרָאּפָאּפַאר
 ,8559 ,416 ,306 ,360 -- השמ סצּפַאר
0 516, 983, 589, 589, 999, 

2, 

 ,999 --- (יקצצלַאמ .א) .א ןייטשניבור

 (ווָארַאזַאב ,וועיײװטַאמ) .וו ווטינדור

-- 379, 2381, 430, 

 ,260 --- סחנּפ גרצבנעטור



 ,29 --- ָאטָאסור

 -- (ךארדנעדלָאג דוד) .ד ווָאנַאזַאיר
60, 822. 

 ,9549 ,439 -- םהרבא ןצוייר
 ,429 -- הרש ןצוייר
 ,9089 -- .ח קושטייר
 .5895 -- ציל קושטייר
 ,1988 -- צבא ךייר
 ,570 -- צינצח ןאסנצכייר
 ,240 --- צוָאר ןייטשנצכייר
 .135 -- רעצכייר
 ,200 ,199 -- בֶקֶצי קחצי סצנייר
 ,086 --- רתסא דניקסיר
 ,234 -- ףליצ סּפיר

 ,ש

 ,283 --- חשמ רטטיַָאש

 ,54 --- ציספננ ָאריּפַאש

 ,418 ,396 -- (ןינַאש) .ל ָאריּפַאש
 .16 -- טילצ יקסנַאריװש

 (ַאקסנַאלעטַאק לסטּפ) הרש רפבשווש
--- 40, 

 -ַאש םייח לארשי) רָאטקיװ ןַאמלוש

 543 ,302 ,358 ,26 --- (יקסווָאד
06, 

 ,131 --- רֹטָאיּפ וװָאמוש
 ,434 -- שטיוועקוש
 ,230 --- שרה ןרטטיש

 .19ד7 ,106 -- לארשי ןרצטש

 .262 --- םיסקַאמ ןרצטש

 ,459 -- בקצי קַאּפושטש

 ,362 ,229 ,43 --- לאומש קַאּפושטש
 .3041 -- ללָאּפ ןענייש

 .307 --- .מ לְצּפיש

 ,160 -- לקצַאכ קיש

 ,343 --- (ילתפנ) דוד גרעבסָאלש

 .556 ,595 --- םכילפ םוליט

 .2340 -- ריאמ לארשי רצטבַאילש
 ,360 ,302 ,342 --- ןבואר רצפילש

 ,281 --- הילדג ןאזלפומש
 ,439 --- .ו רואינש

 .567 ,4441 -- .ה ריינש

 .534 ,950 ,106 --- ןאסרפיינש

 .101 -- החיצש

 ,283 --- לסנַאי ןַאמרנש
 ,29 ,298 --- יקסווצשטרצש

 ,560 -- (קיווצל) לדנוז רטייּפש

 טעטש ןופ ןעמענ .2

 ,א

 ,18 ,14 ,69 ,62 ,61 ,10 -- סצרָא
 211 ,195 ,122 ,109 ,10ד ,100 ,1

---215, 246, 2471, 240, 249, 2414, 

 ,ם8/ ,396 ,342 ,359 ,298 ,9

2, 2900, 449, 494, 499, 499 

 ,020 ,ס77 ,46 ,0

 .127 -- ןאיצוא

 ,43 --- קצָאװטָא

 .349 --- 'וָאניטנַאטסנָאק-טלַא

 ,245 ,84 --- ַאירדנַאסקצלַא
 .353 --- וואלסישטמא
 ,40 ,38 ,22 ,13 ,9 -- סםַאדרשטסמַא

1, 110--129, 145, 417, 

 ,123 -- טשקינַא

 ,248 --- רשטסָא
 ,934 --- ןַאבכַארטסַא

 ,409 -- לצנשטָאּפָא

 ,492 --- לָאירָא
 ,107 ,ךד ,16 ,דפ ,16 ,10 -- ףצטרָא

2, 1209, 198, 953. 

 .176 ,122 ,10 --- לנַױמשָא

,8 

 ,50 ,48 ,18 ,11 ,10 --- קסיורבָאב
 ,122 ,10ד ,102 ,97 ,ך75 ,68 ,פ1

1654, 229, 25360, 242, 269, 429, 

9, 940, 944, 969, 916, 006, 

2 

 ,245 ,94 --- ווַאלסיהָאב

 ,604 --- לצוַאב

 ,117 -- רָאמיטלַאב
 .117 -- ןָאטסָאב

 ,506 -- ָאלַאפָאב

 .0098 ,144 ,24 -- וקַאב

 ,849 --- רַאב

 ,253 --- שטיווָאנַארַאב
 ,249 --- אנזרָאב

 ,18 ,51 ,31 ,29 ,10 --- ֹווָאסירָאב
1, 122, 129, 111, 184, 215, 

14, {594, 429, 022. 

 ,320 ,259 --- ססיוב

 ,245 --- יסוב

 ,5584 ,210 ,122 --- ןישופשוב
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 ,29 ,21 ,18 ,1ד ,10 -- ץָאטסילַאיב
 ן91 ,91 ,12 ,94 ,98 ,45 ,36 1

7, 93, 109, 122, 131, 140, 114) 

9, 230, 241, 289, 300, 906, 

 ןסס8 ,5842 ,טֵּכֹכ ,324 ,313 ,9

3, 424, 482, 84957, 498, 400 

 ןפ19 ,944 ,490 ,489 ,402 ,4

 ן000 ,9094 ,990 ,580 ,984 ,0

6, 

 .198 ,10ד ,43 -- ללַאיב

 ,354 ,122 --- ווָאכיב

 ,244 ,154 ,123 ,10 --- ווָאקרעצַאלשיב
 .טפ9פ ,9

 ,122 --- טטיווָאקנעטפיב

 ,354 --- ןירנצב
 ,49 ,956 ,11 ,19 ,10 --- יווצשטידרצב

 ,104 ,96 ,9ס ,93 ,דד ,614 ,60 0

 ,102 ,110 ,109 ,10ד7 ,109 ,,4

9, 1560, 184, 184, 200, 220 

1, 342, 549, 396, 903, 9096, 

 ,.022 ,606 ,פדד

 .91פ ,942 ,116 -- ןרפב

 .117 --- ליוװונַארב
 ,245 --- 'ואליסורכ

 ,003 ,5098 ,417 --- לסירב
 ,11פ ,194 ,192 ,49 ,39 ,36 --- קסירב

 ן208 ,224 ,221 ,219 ,1890 ,4

2, 307, 342, 348, 208, 396, 

0, 914, 984, 986, 022. 

5 

 .239 ,1710 -- ןצננידלָאג

 ,245 -- לצמָאטסאג
 ,329 ,184 -- (יקרָאה) יקרָאנ-ירָאנ

 ,ט4

 .316 -- לקנַאמזַאלנ

 ,359 ,249 --- 'וָאבולנ

 ,40 ,90 ,29 ,28 ,24 ,10 -- לנרָארג

 ,216 ,199 ,130 ,131 ,122 ,ךכ ,לּכ

4, 226, 230, 338, 342, 900, 

 ,284 ,516 ,574 ,9ד13 ,249 ,53

5, 286, 599, 006, 022. 

 .ד

 .122 --- ארגאד
 .259 --- ןרעקנַאד
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 ,349 --- ַאנבוד

 ,239 --- ןלצבור
 ,184 ,165 ,129 ,122 --- לנװָארבוד

 .סס1

 ,39 ,92 ,21 ,16 ,15 ,10 --- קסניווד
4, 36, 100, 1095, 122, 129, 149, 

8, 199, 234, 299, 502, 818, 

 ן996 ,369 ,542 ,9841 ,339 ,8

9, 442, 400, 999, 970, 911, 

 ,6012 ,008 ,986 ,999 ,916 ,כר3

2, 
 ,245 -- רפמיד
 ,122 -- ףנסיד
 .122 --- איורד
 ,122 --- ץסירד
 124 -- ןרוצרד

 .ה

 ,92 ,54 ,15 ,12 ,11 ,10 -- לשמָאה

4, 45, 200, 06--14, 16, 80, 09, 

 ,220 ,209 ,1ך79 ,168 ,140 ,2

9, 250, 290, 302, 907, 999, 

2, 360, 990, 441, 2442, 401, 

 ן000 ,992 ,580 ,516 ,5153 ,2

8, /022, 

 -- (ןָאיַאר רעקָאטסילַאיב) קָאדָארָאה
2, 

 -- (ןָאיַאר רעקסבעטייו) ץקָאדָארָאה
2, 

 ,245 ,238 --- שטשי דָארָאה
 ,414 -- סראפנניסלפה

 וו

 ,619 --- ַארנָאלָאװ

 ,339 ,154 ,192 ,10 --- קסיווָאקלָאװ

6. 

 ,355 ,245 --- ווָאקליסַאוװו

 ,902 --- שוצינַארַאוװ

 ,25 ,11 ,10 ,19 ,11 ,10 -- ףצטרַאװ

7, 30, 54, 59, 56, 99, 41, 49, 

 ,1541 ,122 ,10ד7 ,93 ,91 ,49--6

6, /137, 140, 146, 188, 198, 

120, 186, 194, 192, 194, 

9, 204, 2410, 239, 298, 250, 

211, 286, 2886, 299--2971, 307, 

 ,5כ/ ,3349 ,350 ,324 ,322 ,4

 ,300 ,599 ,293 ,כ4פ ,242 ,8



1, 2365, 399, 424, 400, 4908, 

71, 438, 442, 448, 494, 980, 

 ,909 ,998 ,990 ,943 ,541 ,ל39

 ,ןס90 ,999 ,992 ,911 ,916 ,ל"כ

 ,011 ,006 ,997 ,ס95 ,989 ,6

3, 614, 617, 624, 022. 

 ,333 --- גרָאביוװ
 .122 -- ןַאשזיוװ

 ,1041 ,40 ,94 ,92 ,10 -- קסבצטיוו

9, 120, 4149, 159, 1178, 804, 

9 342, 308, 396, 400, 940, 

 ,022 ,612 ,ס1

 36 ,32 ,18 ,גד ,15 ,10 --- ףנליװ
 ,140 ,138 ,134 ,122 ,104 ,91 ,ךכ

09, 1984, 160, 116, 180, 222, 

 ןס80 ,915 ,5307 ,300 ,204 ,2

4, 942, 2098, 396, 420, 450, 

3, /451, 438, 441, 442, 424) 

 ן242 ,941 ,240 ,989 ,464} ,0

 ןכ10 ,9690 ,996 ,פ99 ,948 ,2

 ,990 ,9086 ,פ600 ,510 ,9172 ,4

 ,010 ,010 ,008 ,006 ,9998 ,פ92

0,+620. 

 ,940 ,460 ,122 ,10 -- יקשייוָאקליוו

3. 

 ,321 ,129 ,98 ,10 -- רימַאקליוװ

 ,002 ,603 ,פ95 ,983 ,905 ,04 --- ןיוװ

6, {611, 011. 

 , 170 --- ךלוװַאדניוװ
 ,349 -- צציניוו

 ,8490 ,349 --- קסוועטיל-טשקָאסיוו
 .180 -- אקטיוו

 .2098 ,1249 -- אנשקציוו

 ,122 ,10 -- לציניטטייו

 ,123 -- יטנישיוו
 ,10 --- ָאװַָאװַאלסידַאלוו

 ,084 ,199 --- קצווַאלצָאלוו

 ,122 -- טשוילפוו

 ,199 ,114 --- ווװָארננפוו

 ,122 ,10 --- ווָאלעבשורפוו

 ו)

 .10 -- צווָאדולבַאז
 ,245 --- ַאטָאנָאטַאלָאז

 ,{ד3 ,10ד --- שורפנו
 ,112 ,159 ,122 -- ףלילָאװ ףעקסנורדז

8, 2609, 354. 

 ,36 --- ליהיווז

 ,245 --- לָאּבָאטַאלז
 ,916 -- ירַאנַאשז

 64 ,00 ,40 ,96 ,10 -- רימָאטישז

 ,129 ,122 ,110 ,109 ,10ד ,995 ,ךד

 ---218 ,208 ,221 ,203 ,181 ,ס5

 .008 ,פד17 ,996 ,342 ,507 ,4

 .12 42 --- ןיכָאלשו

 ן941 ,4971--499 ,200 --- 'ווטנשז

0, 910, 989. 

 .ם

 ,311 --- גָארנַאנַאט
 ,381 ,180 ,122 ,15 --- ןישטָאלָאט
 ,464 ,394 --- קציװָאזַאמ ווָאשַאמָאט
 ,292 ,291 --- קסמָאט
 ,392 --- סרָאפרפמַאט
 ,245 --- ַאשטשַארַאט
 ,297 --- רוט

 .35 -- אלוט

 ,239 -- םוקוט

 .14 -- סילפיט
 ,283--281 --- רוָאנַאיָארט
 ,10 -- צניטסצרט

 .351 --- סואשט

 ,281 --- 'וָאנרושט
 ,248 -- ןיריהישט

 ,פפפ9 ,994 ,199 ,57 --- ווָאבָאטסנעשט

 .פ11

 ,פס1 --- וװָאקירּשט

 ,949 --- ץיווָאנרפשט

 ,טספ --- לוָאגינרעשט
 ,399 ,249 ,148 -- סַאקרפשט

 ר
+ 

 ,230 --- טדַאטשבָאקַאי
 .94 ,22 --- קסטוקַאי
 .פד --- אקווָאסוי
 .499 ,2849 --- לַארגטשװַאסילפי

 ,09 ,39 ,20 --- רוַאלסָאנירעטַאקשי

 ,ט99 ,314 ,301 ,לדפ ,246 ,109 ,1
2, 397, 909, 8900. 

 .מ

 ,249 --- וו ָאקרָאדַאב

 ,249 --- לָארַאב
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 ,400 --- שטיוװַאלסיב

 ,409 -- ןישטנפב

 ,ל

 ,40 ,41 ,36 ,30 ,25 ,10 -- שורָאל
 ,192 ,107 ,958 ,98 ,94 ,סד 0

9, 140, 154, 190, 112, 184, 

6, +197, 209--210, 214, 258, 

264 270, 298, 507, 914, 922, 

 ןסס8 ,342 ,844 ,539 ,2358 ,7

4, 298, 308, 3960, 427, 450, 

41, 422, 458, 430--427, 4402, 

52, 440, 403, 530, 941, 242, 

 ,פ8ס ,984 ,910 ,957 ,956 ,8

0, 994, 999, 9960, 997, 000, 

8, 612, 619, 620, 622. 

 ,354 --- ץשומָאל

 ,417 ,398 ,394 ,117 ,63 --- ןָאדנַאל
900,,2, 008. 

 ,353 ,198 -- ץיטָאל

 ,54 ,302 ,220 --- ןילבול

 ,599 ,2495 -- (ינבול) ןצבול
 ,349 ,227 -- קצול

 .35) ,190 ,129 ,122 ,97 -- ירַאיל

 ,125 --- צנוָאיל

 ,122 --- שטיווַאביל

 ,199 ,110 ,142 ,10ד ,9ד --- ץווַאביל

 .020 ,9171 ,239 ,238 ,22'/ 4, 

 ,330 ,199 ,122 --- ףריל

 ,122 --- ןיצויל

 ,82 --- טופיל

 ,9516 ,361 --- גרצבמצל

 ,מ

 ,37 ,19 ,16 ,12 ,10 --- 'וצליהָאמ
 ,122 ,10ד ,103 ,90 ,84 ,716 ,72 ,51

9, 100, 118, 184, 342, {3594, 

 .פדד ,460 ,433 ,4209 ,3

 ,349 --- קסלָאדָאּפ-וװעליהָאמ

 ,400 ,361 ,198 ,33 ,29 ,10 --- ריזָאמ

 ,98 --- טַאילַאמ

 ,311 ,309 ,?ד9 ,10ד ,39 --- לוקסָאמ

9, 334, 241, 420, 480, 512, 

1, 008, 618, 620, 024. 

 ,249 ,244 --- לוָארַאקַאמ

 .198 --- ירדרָאמ
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 ,122 ,107 ,11 ,10 --- לָאּפמַאירַאמ

8, 224), 239, 859. 

 ,239 --- ָאווָאיױװַארומ
 ,299 ,110 ,142 ,107ד --- ףלווַאטימ

 459 ,59 ,50 ,20 ,15 ,10 -- ססנימ

6 102, 122, 120, 149, 193, 117, 

4, 189, 198, 220, 222, 284 

0, 306, 213, 242, 523, 001, 

9, 39060, 440, 442, 444, 400, 

 ןפ17 ,913 ,914 ,910 ,548 ,ס9

95, 2386, 606, 022., 

 ,122 -- ןילוקימ

 ,245 --- רָארָאגריײמ

 ,198 ,174 ,16ס9 ,43 ,10 -- טטירזפצמ

2, 8094, 

 ,590 ,268 --- לָאּפָאטילצמ

 ,ה

 ,122 --- קסווָארדנַאסקעלַא-ָאוװָאנ

 ,302 --- רוָאקביזָאווָאנ
 ,234 --- ססנימ-ָאוװָאנ

 .117 -- לץרַאונ

 .117 -- וצווייה-וינ

 ,424 ,{1ד -- קרָאי-וינ
 .008 ,97 --- רָארָאגוװַָאנ-ינשזינ

 .35פ ,245 ,244 ,10 -- ןישוצינ

 ,466 ,09 ,57 --- רוציַאלָאקינ

 ,226 ,199 ,192 ,10 --- לצווענ

 ,ס

 ,81 -- ץיוװָאנסָאס
 ,198 ,114 --- וָאלָאקָאס
 ,122 -- לקלָאקָאס

 ,971 --- יוָאטַארַאס
 ,024 --- ָאװעיַארַאס
 ,329 --- יקָארָאס
 ,199 ,107 ,34 ,13 ,10 --- סלַאוװאוס

 .59פ ,260 ,195

 ,405 --- טטָאלסיווס
 ,334 --- נרָאבַאקוװס
 ,122 --- ןַאיצנעוװס
 ,571 --- בורָארַאטס
 ,303 --- לָאּפָארצפמיס
 .900 -- ?ויקַאריס

 .349 --- ץטואוואלס

 ,584 ,224 ,199 ,129 ,19 --- םינָאלס

6, 022, 



 ,389 -- קצולס
 ,81 --- קסנַףלַאמס
 ,122 ,98 ,דכ ,39 ,14 ,10 --- ןָאגרָאמס

6, 363, 340, 022, 

 998 ,249 ,81 -- אלפימס
 ,940 --- שטיטַאימפס

 ,249 -- ףשריווקס

 ,986 --- לפדיקס
 .172 --- ץיווצינרעקס

5 

 .991 ,10ד --- ץינַאיבַאּפ

 .116 ,122 ,30 --- קצָאלָאּפ

 ,טפפ ,245 --- ףװַאטלָאּפ
 ,123 ,96 ,78 ,דל ,10 --- שזצװעינַאּפ

0, 
 .514 --- לָאװסָאּפ
 ,123 --- ינַאלְציּפָאּפ
 ,998 ,968 ,422 ,417 ,119 --- זירַאּפ

6.0 

 ,184 -- שטיראּפ

 ,245 --- לוויטוּפ
 ,90 ,69 ,94 ,44 ,25 ,10 --- קסניּפ

1, 107, 192, 129, 117, 184, 

4, 220, 313, 342, 969, 996, 

, 574, 916, 980, 022, 
 ,122 ,103 ,41 ,10 -- וָאקירטשיּפ

 ,ס94 ,210 ,268 ,1ך2

 .249 --- ןיטַאיריּפ

 .פפפ ,994 ,10ד ,10 --- קצאלּפ
 ,167 ,163 ,192 ,107 --- גרוברפטפ

8, 180, 183, 204, 200, 204, 

3, 307, 511-309, 917, 394, 

72, 438, 452, 494, 4860, 400, 

 ,6011 ,008 ,99ד1 ,577 ,572 ,6

0, {021, 

 ,117 -- ןָאסרצטץּפ
 ,249 -- וואלסַאיצרצּפ

 ,601 --- גָארּפ
 ,849 --- יוָארוקסַארּפ
 ,226 --- קסיָאּפָארּפ
 ,343 ,224 -- ףצנצשזורּפ
 ,249 ,244 ,160 ,129 ,123 --- יקולירּפ

 ,טפפ

.8 

 .פפ99 ,249 --- 'וַאטסַאפ

 ,245 -- טסווצישלקודנופ

 ,117 -- ףיפלצדַאליפ
 ,299 --- טרַאטשבירדירּפ

 .צ

 ,499 ,290 ,110 ,105 --- ךיריצ

 .ק
 ,849 --- ןירבָאק

 ,116 ,122 ,פד ,73 ,36 ,10 --- לנוװָאק

9, 197, 924, 227, 228, 290, 

5 256, 312, 358, 5989, 942, 

23, 296, 428, 429, 499, 440} 

 ןפ99 ,988 ,51ד7 ,593 ,5548 0

6,171 
 ,549 -- לצוװַאק
 ,412 -- ַאקטָאק
 ,122 ,10 --- צירַאװלַאק
 ,098 ,198 ,172 --- ןישולַאק
 ,206 ,199 ,173 ,122 ,41 -- שילַאק

92, 3846, 442, 

 ,26 -- רָארבנעמַאק
 ,349 --- ץסלָארָאּפ-ץענעמַאק

 .24ס -- אקנעמאק

 ,239 --- ּפָאטַאנָאק

 ,16 ,712 ,54 --- סיּפָאק

 .604 ,603 ,394 --- ןעגַאהנעּפָאק
 .013 -- לוששיטסַארָאק

 ,949 -- לוצרצב-זוטרַאק

 ,191 -- צורפלרַאק
 ,245 -- ןוסרָאק

 ,129 -- יקשיּפוק

 .150 -- ינַאריײיק

 ,109 ,107 ,ךדפ ,596 ,10 -- יוציק

 ,240 ,2844 ,228 ,204 ,199 ,ןל23

6, 342, 356, 396, 430, 442, 

 .021 ,008 ,60ד ,5ךד ,ּפד3

 ,19 ,10 ,05--91 ,15 --- ווצינישיק

3 101, 109, 112, 199, 151, 

8, 159, 163, 164, 100, 250, 

 ,2906 ,39ד7 ,896 ,242 ,285 ,6

8, 460, 902, 928, 910. 

 ,10 -- ןישינק

 ,123 -- םלטק
 ,294 -- ללפצס
 ,129 -- ישוָארק

 ,334 --- טַאטשנָארק
 ,123 --- אווָאניקארק
 .993 --- יווששטירק

.9 



 .238 --- גרובציירק
 ,114 ,122 ,10 -- (קצנירק) יקנירק

4, 586, 
 ,פפפ ,5 9 ,68 == נוטטנעמפרס

4, 
 ,349 --- ץענעמערק

 .פדד ,178 ,122 ,102 ,דכ 1

 ר

 ,251 ,122 --- יױצשטַאנַאר

 ,254 ,353 ,208 ,220 --- סָאדַאר
 ,291 --- לסימַאדַאר

 ,259 ,227 ,224 ,ךפס ,10 -- לנוװָאר

0. 

 ,123 --- יקשיליוויזַאר
 ,245 --- לסיױָארטסימטַאר

 ,20 --- (רוצשטַאגָאר) וװטשטַאר
 ,906 --- רעטסױצשטָאר
 ,245 --- רָארָאגיאר
 ,249 --- ווַאנַאמָאר

 ,999 ,249 --- ינמָאר

 .008 ,2350 ,329 ,5141 --- לוָאטסָאר

 ,209 ,268 --- ינציסָאר
 ,245 --- צנטיקאר

 ,122 -- אינרור

 ,122 --- יאנַאשזור

 ,859 ,9245 --- וועשטשישזר
 ,192 ,107 ,104 ,52 ,195 ,10 -- ףגיר

640 

9, 142, 142, 145, 1609, 199, 

6 228, 234, 250, 257, 262, 

6, 299--300, 519--311, 342, 

93, 396, 400, 5509, 941, 958 

 .022 ,613 ,008 ,606 ,510 ,פ73

 ,192 ,97 ,10 -- ץצישוציר
 ,290 ,68 -- ףצישטפיר
 ,6008 ,334 --- לצווצר

 ,458 --- ווָאטרעבמצר

 ,ש

 ,123 --- ץווָאדַאש
 ,1ך1ד7 ,193 ,102 ,98 ,10 -- לצוװַאש

932, 00 4, 

 ,441 -- טַאש

 ,596 ,382 ,319 ,319 --- םלָאהקָאטש
0, 

 ,9171 ,41ד --- טרַאנטוטש
 ,465 --- יצוװָאלדיש

 .11ד7 -- ָאנַאקיש
 ,10 --- ליוװָאלשיש
 ,235 --- סָאלש

 ,107 ,43 ,441 ,19 ,10 -- לפלרפש

174, 198, 203, 354, 857--459, 

 .122 ,41 --- ֹורַארנש

 .235 ,5ד --- ץלָאּפש

 ,18 ,ךדכ ,54 ,40 ,34 ,10 --- יוָאלקש
6, 107, 122, 129, 157, 180, 

1, 


